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Forord

I Region Nordjylland har vi ambitiøse mål for uddannelsesområdet. Vi vil være en region, hvor uddannelse og 
kompetenceudvikling bliver tilbudt og modtaget af borgerne gennem hele livet, og hvor livslang læring baseres på lyst og evne. 

Det udmønter sig i nogle meget konkrete mål, som vi stræber efter at nå inden 2020:

 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, og 60% skal have en videregående uddannelse.
 Der skal være balance mellem udbud og efterspørgsel på praktikpladser i Nordjylland.
 Der skal være lige så mange drenge som piger, der får en ungdomsuddannelse, og andelen af drenge, der får en 

 videregående uddannelse, skal være mindst 55%.

Sammen med regionens ungdomsuddannelsesinstitutioner igangsætter Regionsrådet årligt en lang række forskellige udviklings-
projekter, som f.eks. Erhvervsuddannelser i Vækst og Innovations- og Videnelevatoren, som alle har til formål at sikre gode 
rammer for uddannelse i Nordjylland. Nordjysk Uddannelsesindblik er ment som et værktøj, hvor vi kontinuerligt kan følge 
udviklingen på uddannelsesområdet i Nordjylland, så vi kan se, om alle de mange indsatser, der igangsættes for at nå vores 
ambitiøse mål, også har den forventede virkning på uddannelsesniveauet. 

Nordjysk Uddannelsesindblik giver en mere dybdegående indsigt i, hvordan uddannelsessituationen ser ud i Nordjylland, samt 
hvorfor indbliksmodellen ser ud, som den gør. Vi har taget udgangspunkt i såvel den aktuelle uddannelsessituation i 
Nordjylland som i statistiske fremskrivninger. Indblikket viser resultater på såvel kommunalt, som regional og nationalt niveau, 
så man på den måde kan få et mere nuanceret indblik i resultaterne.

Nordjysk Uddannelsesindblik vil bl.a. blive brugt som et værktøj for Regionsrådet i vores fremtidige arbejde med nye strategier 
for uddannelsesområdet samt i vores fokus på at få unge nordjyder i uddannelse og job. Her har vi mulighed for at være på 
forkant med udviklingen og fokusere vores indsats mere målrettet på uddannelsesområdet.

Rigtig god læselyst.

ULLA ASTMAN,
Regionsrådsformand, Region Nordjylland
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Hovedformålet med Nordjysk Uddannelsesindblik 
2013 er at give et værdifuldt og aktuelt indblik i den 
aktuelle uddannelsessituation i Region Nordjylland. 
Herunder at skabe mulighed for kontinuerligt  at følge 
uddannelsessituationen ud fra sigende indikatorer i 
årene fremover.

I denne publikation vil der blive vist aktuelle uddan-
nelsesresultater for Region Nordjylland hele vejen fra 
grundskole til videregående uddannelse. Resultaterne 
vil blive vist for 10 udvalgte indikatorer, der er sigende 
for, hvordan det går de aktuelle ungdomsårgange. 

Nordjysk Uddannelsesindblik 2013 giver et værdifuldt 
indblik i den aktuelle uddannelsessituation – ikke kun 
i slutresultaterne, men også i, hvordan det går med de 
årgange, der er undervejs i uddannelsessystemet. Ind-
blikket fokuserer på resultaterne på såvel kommunalt 
som regionalt plan og sammenholder resultaterne for 
Nordjylland med resten af Danmark.

INDLEDNING

Indblikket understøtter arbejdet med de fokusom-
råder, som er opstillet på uddannelsesområdet i 
henholdsvis den Regionale Udviklingsplan og Re-
gionsrådets Uddannelsesstrategier. Det fungerer som 
et supplement til opfølgningen på de overordnede 
målsætninger om, at:

 95 % af en årgang skal have en 
 ungdomsuddannelse.

 60 % af en årgang skal have en 
 videregående uddannelse. 

 25 % af en årgang skal have en 
 lang videregående uddannelse.

Hvorvidt de uddannelsespolitiske mål nås for en given 
årgang, kan først måles med sikkerhed, når de unge 
fra årgangen har nået en alder, hvor de kan forventes 
at have afsluttet deres uddannelse. På det tidspunkt 
er det svært at ændre ved, hvor mange på den givne 
årgang, der får en uddannelse. Det er derfor inter-
essant at se på forhold, som man kan få viden om 
tidligere i forløbet. 

Disse indblik gives ved hjælp af den nordjyske ind-
bliksmodel. Den består af 10 indikatorer, der har 
betydning for målet om at gennemføre en ungdom-
suddannelse, en videregående uddannelse og en lang 
videregående uddannelse. Den nordjyske indbliks-
model har således udpeget, hvilke indikatorer det er 
vigtigt at fokusere på under de unges uddannelsesvej. 
Derfor opgøres de aktuelle resultater for hver af de  
10 indikatorer, der indgår i indbliksmodellen.

95 % af en årgang skal have 
en ungdomsuddannelse

60 %
25 %

af en årgang skal 
have en videregående 
uddannelse

af en årgang skal have 
en lang videregående 
uddannelse

Nordjysk Uddannelsesindblik 
2013 giver et værdifuldt indblik 
i den aktuelle uddannelses-
situation og i, hvordan det 
går med de årgange, der er 
undervejs i uddannelses-
systemet.

Indikatorer er mål, som man 
erfaringsmæssigt eller statistisk har 
belæg for, udtrykker det man ønsker 
viden om. Sagt på en anden måde: 
Indikatorer kan sandsynliggøre, 
hvorvidt det langsigtede mål nås. 
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Den nordjyske indbliksmodel fungerer som et supple-
ment til den opfølgning, profilmodellen giver på de 
uddannelsespolitiske målsætninger. Mens profilmo-
dellen foretager fremskrivninger, der viser, hvordan 
det på sigt kan forventes at gå, giver indbliksmodellen 
aktuelle tal for, hvordan det reelt går med de unge, 
der aktuelt er på vej gennem uddannelsessystemet.

Til opfyldelse af ovenstående formål har Regional 
Udvikling i samarbejde med analysefirmaerne Moos-
Bjerre Analyse og Lange Analyser udarbejdet følgende 
analyser, der også udgør publikationens tre hoved-
dele:  

DEL 1: 
SAMMENFATNING AF UDDANNELSESINDBLIK 2013  
Her fremhæves de væsentligste uddannelsesresultater 
for Region Nordjylland. Samtidig beskrives det, hvilke 
styrker og udfordringer de aktuelle analyser viser, at 
Region Nordjylland har på uddannelsesområdet. 
Det vises endvidere, hvordan Region Nordjylland står 
i forhold til de landspolitiske uddannelsespolitiske 
målsætninger.
  
Den første del af publikationen fungerer således som 
en tværgående sammenfatning af de væsentligste 
resultater fra de analyser, der præsenteres i publika-
tionens to øvrige dele. 

DEL 2: 
UDDANNELSESRESULTATER 2013 
Her beskrives de konkrete resultater for den aktuelle 
uddannelsessituation i Region Nordjylland. Resul-
taterne opgøres ud fra de indikatorer, der indgår i den 
nordjyske indbliksmodel. 

Opgørelsen af uddannelsessituationen i denne 
publikation fungerer som en nulpunktsmåling, som 
efterfølgende opgørelser kan ses i forhold til. Der  vil 
således med jævne mellemrum kunne gives opdat-
erede og aktuelle indblik ud fra de mål, der indgår i 
nærværende analyse. 

Resultaterne opgøres med de nyeste tilgængelige tal. 
For de fleste af indikatorerne er tallene fra 2012 for de 
resterende er de fra 2011.

Der vises både aktuelle resultater for Region Nordjyl-
land samlet og for de enkelte kommuner i regionen. 
Målene perspektiveres endvidere i forhold til lands-
gennemsnittet.

I denne del af publikationen indgår endvidere to 
udvalgte temanedslag. Det ene kortlægger rejsetider 
til ungdomsuddannelserne. Det andet omhandler 
betydningen af forberedende voksenuddannelse for 
de unge, der har afbrudt eller ikke har påbegyndt 
en ungdomsuddannelse. Temanedslagene vil kunne 
variere fra år til år.
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DEL 3: 
OPSTILLING AF DEN NORDJYSKE INDBLIKSMODEL
I denne del af publikationen gengives den analyse, der 
ligger bag opstillingen af den nordjyske indbliksmodel 
og som dermed har udpeget hvilke indikatorer, det er 
væsentlig at fokusere på. Del 3 er således en bag-
grundsanalyse til resultaterne i del 2.

Indbliksmodellens 10 indikatorer er udvalgt ud fra 
tre kriterier:

 Forhold der er lokalt og centralt politisk fokus på.
 Forhold man erfaringsmæssigt og teoretisk ved  

 har betydning for unges uddannelsesvej.
 Forhold der, hver især, har effekt på opnåelse af 

 de uddannelsespolitiske målsætninger. Dette 
 er testet ved hjælp af en statistisk analyse og 
 beregningsmodel.

Opstillingen af indbliksmodellen giver et evidens-
baseret grundlag for at udvælge opmærksomheds-
punkter – indikatorer - som det er vigtigt at fokusere 
på, for tidligt at have viden om, hvorvidt det går den 
rigtige vej med opfyldelsen af målene om gennem-
førelse af en ungdomsuddannelse og en videregående 
uddannelse.

Den nordjyske indbliksmodels 
10 indikatorer giver tidlig viden 
om, hvordan udviklingen er i 
forhold til at opnå de uddan-
nelsespolitiske målsætninger
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Den nordjyske indbliksmodel - de 10 indikatorer

95%
skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse

60%
skal gennemføre
en videregående 
uddannelse

25%
skal gennemføre 
en lang videregåend 
uddannelse

Kvalifikationer 
fra grundskole

Uddannelses-
parathed samt 
tidlig søgning 
af ungdoms-
uddannelse

18-årige uden 
påbegyndt ung-
domsuddannelse

Grundskole

Overgang
til

ungdoms
uddannelse

Påbegyndt 
videregående 
uddannelse 15 
måneder efter 
afsluttet ungdoms-
uddannelse

Overgang
til

videregående
uddannelse

Fuldførelses-
procenter for 
ungdomsuddan-
nelserne

Praktikpladsstatus

Tilvalg, frafald og 
omvalg undervejs 
i ungdomsuddan-
nelsen

21-årige, der har 
gennemført eller 
er i gang med 
ungdoms-
uddannelse

Ungdoms
uddannelse

Fuldførelsespro-
center for de 
videregående 
uddannelser

30-årige, der er 
i gang med eller 
har gennemført 
videregående ud-
dannelse

Videregående
uddannelse
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Region Nordjylland klarer sig generelt godt på 
uddannelsesområdet. Der er dog også områder, 
det er vigtigt fortsat at have fokus på for at opnå de 
uddannelsespolitiske målsætninger. På de følgende 
sider beskrives det i sammenfattet form hvilke indika-
torer, der er sigende for uddannelsessituationen, og 
som det er vigtigt at følge i årene fremover. Herefter 
gengives de aktuelle uddannelsesresultater for Region 
Nordjylland i sammenfattet form for hver af disse 
indikatorer. 

Indbliksmodellen illustrerer uddannelsesvejen fra 
grundskole til videregående uddannelse og består af 
10 udvalgte indikatorer. Indikatorerne giver væsentlige 
indblik i uddannelsessituationen i Region Nordjyl-
land. 

De 10 indikatorer i den nordjyske indbliksmodel har 
væsentlig betydning for de unges uddannelsesvej og 
for hvilke uddannelsesniveauer de unge opnår. Indika-
torerne kan derfor bruges til at give aktuel viden om 
uddannelsessituationen i Region Nordjylland. Samt-
dig giver indikatorerne mulighed for fremadrettet at 
følge udviklingen i uddannelsesresultaterne. De 10 
indikatorer står under hvert uddannelsesniveau i den 
nordjyske indbliksmodel, der vises på modsatte side.

Der ligger en grundig analyse bag opstillingen af den 
nordjyske indbliksmodel. Den har særligt tre interes-
sante resultater:
1. De 10 indikatorer har alle væsentlig betydning for 
uddannelsesvejen.

SAMMENFATNING AF UDDANNELSESINDBLIK 2013 
DEL 1:

2. Forhold tidligt på uddannelsesvejen er særligt 
vigtige.

3. Ventetid mellem de forskellige uddannelses-
niveauer har især betydning mellem grundskole og 
ungdomsuddannelse.

Ad 1) De indikatorer, der er medtaget i modellen, har 
erfaringsmæssigt og ved hjælp af statistiske analyser 
vist sig at have en signifikant og væsentlig betydning 
for hvor mange, der gennemfører henholdsvis en 
ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse og 
herunder en lang videregående uddannelse.

Ad 2) De indikatorer, der indgår tidligt i uddannelses-
forløbet, har stor betydning for, hvordan det går langt 
fremme på uddannelsesvejen. Eksempelvis har kvali-
fikationer fra grundskolen og hurtig opstart på en 
ungdomsuddannelse stor betydning for, hvor mange, 
der får en videregående og en lang videregående 
uddannelse. 

Analysen underbygger således, at de tidlige indsatser 
er vigtige. Resultatet betyder desuden, at det er værd 
at holde øje med de indikatorer, der indgår først på 
uddannelsesvejen. De kan give tidlige tegn på, hvor-
dan det vil gå den aktuelle ungdomsårgang hele vejen 
gennem uddannelsessystemet.  

Ad 3) Jo længere tid der går, fra man har afsluttet 
grundskolen til man starter på en ungdomsud-
dannelse, jo lavere er sandsynligheden for, at man 

DEN NORDJYSKE INDBLIKSMODEL

gennemfører en ungdomsuddannelse, en videre-
gående uddannelse og herunder en lang videregående 
uddannelse. 

Der er til gengæld ikke en lige så entydig sammenhæng 
for ventetid mellem afsluttet ungdomsuddannelse og 
påbegyndt videregående uddannelse. Faktisk er der en 
lidt større del, der gennemfører en videregående og en 
lang videregående uddannelse, blandt dem, der har et 
enkelt sabbatår sammenlignet med dem, der starter 
på en videregående uddannelse direkte efter en 
afsluttet ungdomsuddannelse. Ventetid på tre år eller 
mere har dog en negativ indflydelse på andelen, der 
gennemfører de videregående uddannelser. Jo længere 
tid der går, før uddannelsen påbegyndes, jo lavere er 
sandsynligheden for at gennemføre den.

Det er værd at holde øje med de 
indikatorer, der indgår først på 
uddannelsesvejen. De kan give 
tidlige tegn på, hvordan det vil 
gå den aktuelle ungdomsårgang 
hele vejen gennem uddannel-
sessystemet. 



Uddannelsesresultater 2013
Årets hovedresultater vist i den nordjyske indbliksmodel. 

INDIKATOR 1: 

Kvalifikationer  
fra grundskole

11% af de nordjyske 
18-19-årige havde i 2012 
utilstrækkelige formelle 
grundskoleforudsætninger 
ved enten ikke at have 
gennemført afgangsprøve 
eller ved at have fået under 
2 i dansk og matematik.

INDIKATOR 2: 

Uddannelsesparathed 
samt tidlig søgning af 
ungdomsuddannelse

 69 % af 9. og 10. klasses 
eleverne søgte i 2012 en 
ungdomsuddannelse.

 Resten ønskede enten at 
forlade grundskolen uden at 
påbegynde en ungdomsud-
dannelse eller at fortsætte i 
10. klasse efter afsluttet 9.
klasse.

 65 % både søger og 
vurderes til at være uddan-
nelsesparate til den søgte 
uddannelse. 

 49 % af 9. og 10 klasses 
eleverne har søgt en gymna-
sial uddannelse. 

 19% har søgt en erh-
vervsfaglig uddannelse. 

INDIKATOR 3: 

18-årige uden påbegyndt 
ungdomsuddannelse

 8 % af de 18-årige har 
ikke påbegyndt en ungdom-
suddannelse.

 Størstedelen af de unge, 
der ikke er påbegyndt 
uddannelse, er uden for 
arbejdsstyrken.

Grundskole

Overgang
til

ungdoms
uddannelse

INDIKATOR 4:      

Fuldførelse for ungdoms- 
uddannelserne 

 89 % for eleverne på de 
almene gymnasier.

 78 % for eleverne på 
erhvervsgymnasierne.

 75 % for eleverne på 
erhvervsuddannelsernes 
grundforløb.

 80 % for eleverne på 
erhvervsuddannelsernes 
hovedforløb.

INDIKATOR 5: 

Praktikpladsstatus

Seks måneder efter afsluttet 
grundforløb på erhvervss-
kole er:

 48 % i gang med en 
praktikpladsaftale.

 6 % i skolepraktik.
 34 % i gang med anden 

uddannelse.
 11 % ikke i uddannelse.

Ungdoms
uddannelse

12 NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013



INDIKATOR 8: 

Påbegyndt videregående 
uddannelse 15 måneder 
efter gennemført ung-
domsuddannelse 

 58 % af eleverne fra det 
almengymnasiale område.

 63 % af eleverne fra det 
erhvervsgymnasiale område.

 5 % af eleverne fra erhverv-
suddannelserne.

Overgang
til

videregående
uddannelse

INDIKATOR 7: 

21-årige, der har gennem-
ført eller er i gang med en 
ungdomsuddannelse

78 % af de 21-årige er enten i 
gang med eller har gennem-
ført en ungdomsuddannelse.

INDIKATOR 9: 

Fuldførelsesprocenter  
for de videregående  
uddannelser 

 75 % på akademiuddan-
nelserne

 71 % på professionsbache-
loruddannelserne

 76 % universitetsbachelo-
ruddannelserne

 88 % kandidatuddannels-
erne

INDIKATOR 10: 

30-årige, der er i gang 
med eller har gennemført 
videregående uddannelse

37 % af de 30-årige er på 
nuværende tidspunkt i gang 
med eller har gennemført en 
videregående uddannelse.

Videregående
uddannelse

INDIKATOR 6: 

Tilvalg, frafald og omvalg 
undervejs på ungdomsud-
dannelsen

Detaljeret opgørelse af ung-
domsårgangenes bevægelser 
i uddannelsessystemet viser, 
at:

 en del af det frafald, der 
registreres på ungdomsud-
dannelserne er
ikke i sig selv problematisk, 
fordi det dækker over, at de 
unge i stedet påbegynder 
en anden uddannelse.

 der er en lille gruppe af 
unge, der er i særlig risiko for 
aldrig at gennemføre uddan-
nelse, idet de ikke inden for 
de første år starter på nogen 
uddannelse.

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 13
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INDIKATOR 1: 
KVALIFIKATIONER FRA GRUNDSKOLEN

 11 % af de nordjyske 18-19-årige har util-
 strækkelige formelle grundskoleforud-
 sætninger ved enten ikke at have gennemført   
 afgangsprøven eller ved at have fået under 2 i  
 dansk og matematik. På landsplan har 12 %   
 utilstrækkelige grundskoleforudsætninger.

 Udviklingen i Region Nordjylland har 
 fulgt udviklingen på landsplan, om end   
 Region Nordjylland har ligget lidt under   
 landsgennemsnittet i årene fra 2007 til 2012.

Generelt er resultatet positivt. Der har de se-
neste år været et væsentligt fald i andelen med 
utilstrækkelige kompetencer fra grundskolen. 
Det kræver dog stadig et væsentligt løft på dette 
område, før det er realistisk at indfri målet om, 
at 95 % gennemfører en ungdomsuddannelse.                                       

RESULTATER FRA GRUNDSKOLEN

Figuren på de to foregående sider viser årets hoved-
resultater for Region Nordjylland for hver af de ti 
indikatorer i den nordjyske indbliksmodel. På de føl-
gende sider beskrives disse resultater i sammenfattet 
form for hvert uddannelsesniveau.  

Som det vil fremgå heraf, klarer Region Nordjylland 
sig generelt godt på uddannelsesområdet. På de fleste 
af de opgjorte områder ligger Region Nordjyllands 
resultater over landsgennemsnittet. Samtidig har der 
været en positiv udvikling de senere år på langt de 
fleste områder. Der er dog også områder, hvor Region 
Nordjylland klarer sig mindre godt, og hvor det vil 
kræve en målrettet indsats, hvis de uddannelses-
politiske mål skal opnås.

SAMMENFATNING AF DE AKTUELLE UDDANNELSESRESULTATER

Region Nordjylland klarer 
sig generelt godt på uddannel-
sesområdet. Det viser såvel de 
aktuelle resultater, der er 
opstillet særligt til denne 
publikation, og resultaterne 
på de nationalpolitiske mål, 
opgjort via profilmodellen. 
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INDIKATOR 2:
UDDANNELSESPARATHED SAMT TIDLIG 
SØGNING AF UNGDOMSUDDANNELSE

 69 % af 9. og 10. klasses eleverne i 2012 
 søgte en ungdomsuddannelse. Lands  
 gennemsnittet er 68 %. 

 65 % både har søgt en ungdomsuddannelse   
 og er vurderet parate til at påbegynde den.   
 Landsgennemsnittet er ligeledes 65 %.

 49 % af 9. og 10. klasses eleverne har søgt 
 en gymnasial uddannelse. Region Nord-
 jylland er dermed den region, der har 
 den anden laveste andel, der har søgt en 
 gymnasial ungdomsuddannelse. Lands-  
 gennemsnittet er 54 %.

 19 % har søgt en erhvervsfaglig uddannelse.
 Region Nordjylland har dermed den højeste   
 andel i landet, der har søgt en erhvervsuddan - 
 nelse. Landsgennemsnittet er 14 %.

Resultatet er positivt ved, at der har været en stigning 
fra 2011 til 2012 i andelen, der søger og er parate til 
en ungdomsuddannelse. Det er endvidere positivt, at 
Region Nordjylland har en relativ stor andel, der har 
søgt en erhvervsuddannelse. Resultaterne tyder dog 
på, at det endnu kræver en væsentlig indsats før det 
er realistisk at indfri målsætningen om, at 95 % skal 
gennemføre en ungdomsuddannelse.

 8 % af de 18-årige ikke har påbegyndt 
 ungdomsuddannelse. Landsgennemsnittet 
 er 10 %.

 6 % af de 18-årige er uden for arbejdsstyrken 
 i såvel Region Nordjylland som på landsplan.

Region Nordjylland klarer sig relativt godt ved at være 
den region i landet, der har den laveste andel, der ikke 
har påbegyndt en ungdomsuddannelse. Dette fremgår 
af resultaterne på side 38-39. Alligevel angiver denne 
indikator et væsentligt – og svært - indsatsområde.

Det er bemærkelsesværdigt, at en stor del af de unge, 
der ikke er i gang med eller har fået en ungdomsuddan-
nelse, består af unge med andre og flere problemer end 
blot at være uden for uddannelse og arbejdsmarked. 

I denne sammenhæng er det interessant, at årets te-
manedslag om forberedende og supplerende uddan-
nelse viser, at de unge, der ikke havde fået en ungdom-
suddannelse som 18- eller 21-årig har større chance for 
senere at gennemføre en ungdomsuddannelse og en 
videregående uddannelse, hvis de modtager forbere-
dende eller supplerende uddannelse som f.eks. fvu, avu 
og obu.

RESULTATER FRA OVERGANGEN TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE

INDIKATOR 3:
18-ÅRIGE UDEN PÅBEGYNDT 
UNGDOMSUDDANNELSE

af de 18-årige er uden 
for arbejdsstyrken. 

6 %
af de 18-årige er ikke påbegyndt 
en ungdomsuddannelse.

8 %
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INDIKATOR 5:
PRAKTIKPLADSSTATUS

Følgende andele forventes at fuldføre deres 
igangværende ungdomsuddannelse:

 89 % af eleverne på de almene gymnasier.   
 Landsgennemsnittet er 87 %.

 78 % af eleverne på de erhvervsfaglige 
 gymnasier. Landsgennemsnittet er 77 %.

 75 % af eleverne på erhvervsuddannelsernes   
 grundforløb. Landsgennemsnittet er 72 %.

 80 % af eleverne på erhvervsuddannelsernes   
 hovedforløb. Landsgennemsnittet er 79 %.

Dette er positive resultater. Region Nordjylland 
ligger således lidt over landsgennemsnittet for 
alle ungdomsuddannelsesretningerne.

Jf. indikator 2 har Region Nordjylland en for-
holdsvis lav andel af en ungdomsårgang, der 
hurtigt er påbegyndt en almengymnasial ung-
domsuddannelse. Til gengæld viser resultaterne 
for indikator 4, at Region Nordjylland har den 
højeste gennemførelsesprocent blandt de, der er 
påbegyndt den almengymnasiale ungdomsud-
dannelse

Indikator 5 viser for første gang, hvilken aktivitet elev-
erne fra erhvervsskolerne er i gang med seks måneder 
efter deres afsluttede grundforløb. Her er:

 48 % i gang med en praktikpladsaftale.   
 Landsgennemsnittet er 47 %.

 6 % i skolepraktik. Landsgennemsnittet er 7 %.
 34 % i gang med en anden uddannelse.   

 Landsgennemsnittet er 32 %.
 11 % ikke i uddannelse. Landsgennemsnittet er 14 %.

Dette er positive resultater. Region Nordjylland er den 
region i landet, der har anden flest, der er i gang med 
en praktikpladsaftale og færrest, der ikke er i uddan-
nelse. Opnåelse af praktikpladsaftaler er dog fortsat et 
væsentligt indsatsområde. Manglende praktikplads-
aftaler kan udgøre en væsentlig barriere for at gennem-
føre en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse – og 
dermed for opnåelse af 95 % målsætningen. 

Indikator 5 giver et mere detaljeret billede af, hvad de 
elever, der ikke får en praktikpladsaftale foretager sig. 
Dette er grunden til, at tallet ser anderledes ud, end 
det der omtales i medierne, hvor man refererer til den 
samlede gruppe, der ikke har en praktikpladsaftale.

RESULTATER FRA UNGDOMSUDDANNELSE

Region Nordjylland er den region, der har den 
højeste gennemførelsesprocent på de erhvervs-
faglige ungdomsuddannelser. Erhvervsud-
dannelserne er dog også i Region Nordjylland 
den ungdomsuddannelse, der har den laveste 
gennemførelsesprocent. En stigning i denne 
andel er en forudsætning for, at målet om at 95 
% af en ungdomsårgang skal have en ungdoms-
uddannelse, kan opnås. 

INDIKATOR 4: 
FULDFØRELSESPROCENTER FOR UNGDOMSUDDANNELSERNE
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INDIKATOR 6:
TILVALG, FRAVALG OG OMVALG UNDERVEJS 
PÅ UNGDOMSUDDANNELSEN

INDIKATOR  7:
21-ÅRIGE, DER ER IGANG MED ELLER HAR 
GENNEMFØRT EN UNGDOMSUDDANNELSE

Indikator 6 viser de unges bevægelser i uddan-
nelsessystemet halvandet år efter, at de er søgt 
ind på en ungdomsuddannelse. Opgørelsen 
viser, at:

 En del af det frafald, der er fra ungdoms-
 uddannelser, ikke i sig selv er problematisk,   
 fordi det dækker over, at de unge i stedet   
 påbegynder en anden uddannelse.

 4 % af de unge har hverken søgt ind på 
 en ungdomsuddannelse det første eller det   
 andet år efter afsluttet grundskole.
 
Analysen fra opstilling af indbliksmodellen viste, 
at det har stor betydning for den videre uddan-
nelsesvej, at ungdomsuddannelsen påbegyndes 
kort tid efter afsluttet grundskole. De 4 %, der 
ikke har søgt en ungdomsuddannelse inden for 
de første år efter grundskolen, udgør derfor 
en gruppe, der er i særlig risiko for aldrig at 
gennemføre en uddannelse.

 78 % af de 21-årige er enten i gang med eller   
 har gennemført en ungdomsuddannelse.  
 Landsgennemsnitte er 77 %.

Dette er en væsentlig indikation for, at der stadig 
er et stykke vej før den uddannelsespolitiske 
målsætning er indfriet for de årgange, der 
aktuelt er (eller burde være) i gang med eller har 
afsluttet en ungdomsuddannelse.

Det er dog positivt, at udviklingen de seneste 
år er gået i den rigtige retning. Andelen, der har 
opnået eller er på vej til at opnå en ungdoms-
uddannelse, er desuden lidt højere i Region 
Nordjylland end på landsplan generelt.

6 måneder efter afsluttet grundforløb 
på en erhversskole er:  

i gang med en 
praktikpladsaftale

i skolepraktik

i gang med en 
anden uddannelse

ikke i uddannelse

48 %
   6 %
34 %
11 %

af de 21-årige er enten i gang med eller 
har gennemført en ungdomsuddannelse.

78 %
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INDIKATOR 8:
PÅBEGYNDT VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 15 MÅNEDER EFTER EN
GENNEMFØRT UNGDOMSUDDANNELSE

Følgende andele er påbegyndt en videregående 
uddannelse 15 måneder efter afsluttet ungdom-
suddannelse: 

 58 % af eleverne fra det almengymnasiale   
 område. Landsgennemsnittet er 52 %.

 63 % af eleverne fra det erhvervsgymnasiale   
 område. Landsgennemsnittet er 50 %.

 5 % af eleverne fra erhvervsuddannelserne,   
 hvilket er samme andel som på landsplan.

Det er her værd at fremhæve, at der både på det 
almengymnasiale og det erhvervsgymnasiale om-
råde har været en stigning på hele 18 procent-
point fra 2002 til 2011. Der har til gengæld ikke 
været nogen nævneværdig stigning i andelen af 
elever fra erhvervsuddannelserne, der påbegynd-
er en videregående uddannelse inden for 15 
måneder efter afsluttet ungdomsuddannelse. 

Det er naturligt, at erhvervsuddannelserne har 
en noget lavere andel, der hurtigt starter på en 
videregående uddannelse, da erhvervsuddan-
nelserne i sig selv kvalificerer til beskæftigelse, 
mens de gymnasiale uddannelser i højere grad 

RESULTATER FRA OVERGANGEN TIL EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

fungerer som forberedelse til videregående ud-
dannelse. 

Trods det udpeger resultaterne et væsentligt 
indsatsområde. Hvis målet, om at 60 % skal 
have en videregående uddannelse, skal nås, er 
det nødvendigt, at en større andel fra det erh-
vervsfaglige område senere tager en videregående 
uddannelse. 

Indsats i forhold til overgang fra erhvervsfaglig 
uddannelse til videregående uddannelse er 
særlig vigtig for Region Nordjylland, der har en 
forholdsvis høj andel af en ungdomsårgang, der 
tager en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse og 
en forholdsvis lav andel, der tager en almengym-
nasial ungdomsuddannelse.

Jf. indikator 4 er gennemførelsesprocenten på de 
erhvervsgymnasiale ungdomsuddannelser et af de 
få områder, hvor Region Nordjylland ligger lidt 
under landsgennemsnittet. Men blandt dem, der 
gennemfører de erhvervsgymnasiale ungdomsud-
dannelser, er der til gengæld en stor andel, der 
hurtigt starter på videregående uddannelse. 



NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 19

INDIKATOR 9:
FULDFØRELSESPROCENTER FOR DE 
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Indikator 9 viser, at blandt de, der aktuelt er 
i gang med en videregående uddannelse, for-
ventes følgende andele at gennemføre den:

 75 % på de korte videregående uddannelser.   
 Landsgennemsnittet er 76 %.

 71 % på professionsbachelor.
 Landsgennemsnittet er 70 %.

 76 % universitetsbachelor.
 Landsgennemsnittet er 73 %.

 88 % kandidatuddannelse.
 Landsgennemsnittet er 83 % .

Det er her positivt, at der for kandidatud-
dannelserne har været en væsentlig stigning i 
andelen, der forventes at gennemføre. Samtidig 
er det positivt, at andelene for både bachelor- 
og kandidatuddannelserne ligger noget over 
landsgennemsnittet.  

RESULTATER FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

af de 30-årige er på nuværende 
tidspunkt i gang med eller har gennemført 
en videregående uddannelse

37 %

INDIKATOR 10:
30-ÅRIGE, DER ER I GANG MED ELLER 
HAR GENNEMFØRT EN VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSE

 37 % af de 30-årige er på nuværende   
 tidspunkt i gang med eller har gennemført 
 en videregående uddannelse. Lands-  
 gennemsnittet er 42 %.

Dette er et af de få steder, hvor Region Nord-
jylland ligger noget under landsgennemsnittet. 
Dette til trods for at Region Nordjylland har 
nogle af landets højeste gennemførelsesprocen-
ter på de videregående uddannelser. 

Den forholdsvis lave andel, der har en vi-
deregående uddannelse skyldes i høj grad 
en yderområdeproblematik. Unge med vid-
eregående uddannelse flytter i højere grad end 
andre fra de yderligt beliggende kommuner og 
samler sig i og omkring København og Aarhus. 
Opgørelsen af resultaterne for de enkelte nord-
jyske kommuner viser således også, at det især er 
de yderligt beliggende kommuner, der har en lav 
andel med en videregående uddannelse.
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FORSKELLE MELLEM DE NORDJYSKE KOMMUNER

For de fleste af indikatorerne er der forskelle i resul-
taterne for de enkelte nordjyske kommuner. Forskel-
lene er særlig udtalte i forhold til de to statusmålinger 
for opnåede uddannelsesresultater (Indikator 7 og 
10):

 Andelen af 21-årige, der er i gang med eller har  
 opnået en ungdomsuddannelse varierer fra 62  
 % for den kommune, der har færrest, til 84 % for  
 den kommune, der har flest. Dette fremgår af  
 resultaterne, der er beskrevet på side 52.

 Andelen af 30-årige, der er i gang med eller har  
 gennemført en videregående uddannelse, varierer 
 fra 23 % til 49 %. Dette fremgår af resulterne   
 beskrevet på side 64.

Opgørelsen af resultaterne på kommuneniveau viser 
endvidere, at der generelt er større forskelle mellem 
kommunerne internt i Region Nordjylland, end der er 
mellem de samlede resultater for hver region.

Publikationens temanedslag om afstand til ungdom-
suddannelsesinstitutioner viser desuden, at der er 
væsentlige forskelle mellem de nordjyske kommuner 
i forhold til, hvor lang transporttid eleverne har til 
deres uddannelse. Variationen er særlig stor i forhold 
til transporttid til erhvervsskolerne. Andelen af den 
enkelte kommunes indbyggere, der har under en times 
transport til den erhvervsfaglige ungdomsuddannelse 
de går på, svinger således fra 22 % til 78 %.
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PROFILMODELLENS RESULTATER FOR DE UDDANNELSESPOLITISKE MÅL 

Resultaterne for indikatorerne i den nordjyske ind-
bliksmodel skærper fokus på, at selvom det generelt 
går godt på uddannelsesområdet i Region Nord-
jylland er der stadig nogen udfordringer, der skal 
overkommes. 

Hvis man kun så på resultaterne fra profilmodellen, 
ville man konkludere, at Region Nordjylland er tæt på 
at have indfriet de nationalpolitiske uddannelsesmål. 
Ifølge profilmodellen er der således:

 93 % der forventes at gennemføre mindst en 
 ungdomsuddannelse.

 59 % der forventes at gennemføre en videregående  
 uddannelse.

 27 % der forventes at gennemføre en lang 
 videregående uddannelse.

Dette er meget flotte resultater. Man skal imidlertid 
huske, at profilmodellens resultater udtrykker en 
forventning om, hvor mange af dem, der afsluttede 9. 
klasse i 2011, der inden for de næste 25 år forventes 
at gennemføre de forskellige uddannelsesniveauer. 

Tallene fra profilmodellen udtrykker således langsigt-
ede statistiske fremskrivninger. Disse er interessante 
og vigtige, men kan også være behæftet med væsent-
lige usikkerheder. Dette gælder i særlig grad i år med 
finansiel og økonomisk krise, da ændringerne i de 
unges adfærd i disse år kan blive overvurderet, når de 
danner baggrund for langsigtede fremskrivninger. Det 
er således vigtigt, at man ikke tror resultaterne allere-

de er indfriet men, at man derimod samtidig holder 
øje med de aktuelle resultater. 

Dette er netop formålet med denne publikation. Ved 
at følge de aktuelle og realiserede resultater, der er 
opgjort til denne publikation, styrkes muligheden for 
rettidig handling og justering på de områder, hvor der 
er udfordringer.

Fokus på de realiserede 
uddannelsesresultater, fra 
den nordjyske indbliksmodel, 
muliggør rettidig handling og 
justering på de områder, 
hvor der er udfordringer.
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TVÆRGÅENDE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Selvom Region Nordjylland klarer sig godt på 
uddannelsesområdet er der – ligesom for resten af 
landet - stadig et stykke vej igen, før det er realistisk 
at indfri de uddannelsespolitiske målsætninger for de 
ungdomsårgange, der aktuelt er – eller burde være – 
undervejs i uddannelsessystemet. 

De seneste år har Danmark, i lighed med andre 
lande, været præget af finansiel og økonomisk krise. 
Historisk kan det ses, at der under lavkonjunkturer er 
flere personer, der søger og gennemfører en uddan-
nelse. Der er her øget incitament til at gennemføre en 
uddannelse, fordi der ikke er lige så mange ufaglærte 
job at få, og fordi risikoen for arbejdsløshed i sig 
selv giver incitament til at mindske risikoen ved at 
tage en uddannelse. Det er derfor ikke en selvfølge at 
den positive udvikling, der har været for næsten alle 
indikatorerne, uden videre vil fortsætte efter lavkon-
junkturen. Det kræver derfor en målrettet indsats, 
før de uddannelsespolitiske målsætninger reelt bliver 
indfriet.

Både de aktuelle resultater og analyserne bag ind-
bliksmodellen viser, at det især er vigtigt at sætte ind 
med en indsats tidligt på uddannelsesvejen. Den 
statistiske analyse viser, at uddannelsesresultaterne 
tidligt i uddannelsesforløbet har stor betydning hele 
vejen gennem uddannelsessystemet. Samtidig viser 
de aktuelle uddannelsesresultater, at det endnu 
kræver et væsentligt løft på disse områder, før det 
er realistisk at indfri målsætningen om, at 95 % skal 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Den væsentlig-

ste anbefaling fra analysen vil derfor være at prioritere 
de tidlige indsatser.

Dette underbygges også af, at andelen, der gennem-
fører en ungdomsuddannelse, har været rimelig stabil 
de seneste 10 år. Til gengæld har der været en klar 
stigning i andelen, der påbegynder en videregående 
uddannelse kort efter en afsluttet ungdomsuddan-
nelse. Det tyder således på, at der har været større 
held med at bryde barriererne for at gå videre fra en 
ungdomsuddannelse til en videregående uddannelse 
end med at få de unge til at påbegynde og gennem-
føre en ungdomsuddannelse.

Ud over de tidlige uddannelsesindsatser er Region 
Nordjylland også udfordret af fraflytning af højtud-
dannede. Region Nordjylland har generelt gode 
resultater i forhold til opstart på og gennemførelse af 
videregående uddannelser. Men på grund af fraflyt-
ning har regionen en forholdsvis lav andel indbyggere, 
der har en videregående uddannelse. 

Både de aktuelle resultater og 
analyserne bag indbliksmodel-
len viser, at det især er vigtigt at 
sætte ind med en indsats tidligt 
på uddannelsesvejen.
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UDDANNELSESRESULTATER 2013
DEL 2:

I denne del af publikationen fremlægges de aktuelle 
uddannelsesresultater for hver af de 10 indikatorer 
i den nordjyske indbliksmodel. Hermed gives der 
væsentlig viden om, hvordan det går på de forskellige 
uddannelsesniveauer fra grundskole til videregående 
uddannelse. 

Resultaterne viser både, hvordan det går for Region 
Nordjylland generelt og for de enkelte kommuner i 
regionen. Målene perspektiveres endvidere i forhold 
til landets øvrige regioner og landsgennemsnittet.

Desuden vil der i denne del af publikationen blive 
vist hovedresultater fra profilmodellen, der er den 
måde, de landspolitiske uddannelsesmål almindeligvis 
måles. 

I publikationens tredje del kommer en nærmere 
beskrivelse af de enkelte indikatorer i den nordjyske 
indbliksmodel samt en begrundelse for, hvorfor netop 
disse 10 indikatorer er væsentlige at holde øje med.

Resultaterne viser både, 
hvordan det går for Region 
Nordjylland generelt og for 
de enkelte kommuner 
i regionen.
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Opgørelsen af Region Nordjyllands uddannelsesre-
sultater i denne publikation fungerer som en nul-
punktsmåling, som opgørelsen i de kommende år kan 
ses i forhold til. Det er således hensigten, at der med 
jævne mellemrum skal udarbejdes en publikation, der 
udtrykker den aktuelle uddannelsessituation ud fra de 
mål, der indgår i nærværende analyse. 

Metoden bag resultater for indbliksmodellen adskiller 
sig fra profilmodellens metode og opgørelse.Profilm-
odellens resultater for 2011 viser, hvor store andele af 
de elever, der forlader 9. klasse i 2011, der forventes at 
have opnået en ungdomsuddannelse, en videregående 
uddannelse og en lang videregående uddannelse, når 
de er fyldt 40 år. Profilmodellens resultater er således 
baseret på statistiske fremskrivninger og ikke reelt 
indfriede resultater.

Profilmodellen er et godt redskab til at give et kvalifi-
ceret bud på, hvordan det sandsynligvis kommer til at 
gå de nuværende ungdomsårgange på længere sigt.

Der vil imidlertid altid være usikkerheder, når man 
foretager fremskrivninger over så lang en periode, 
som det gøres med profilmodellen.Det er derfor 
vigtigt også at holde øje med, hvilke reelle uddan-
nelsesresultater, der aktuelt er opnået. Det gøres i 
denne publikation ved hjælp af de ti indikatorer i den 
nordjyske indbliksmodel. 

I sammenligning med profilmodellen, har den nord-
jyske indbliksmodel særligt følgende styrker:

 De resultater, der kommer herfra, er reelt 
 indfriede.

 Resultaterne er meget tidsnære. Der anvendes de  
 nyeste tilgængelige tal. I 2013 publikationen er de  
 fleste resultater således fra 2012. De få steder, hvor  
 der endnu ikke foreligger resultater fra 2012,
 bruges resultater fra 2011.

 Indbliksmodellen indeholder indikatorer, der   
 meget tidligt på uddannelsesvejen giver en pejling  
 af, hvilken retning udviklingen i resultaterne går,  
 og hvor det evt. vil være vigtigt at gøre en ekstra  
 indsats, for at opnå de uddannelsespolitiske   
 målsætninger.

Den nordjyske indbliksmodel og profilmodellen kan 
med fordel supplere hinanden. Samtidig har profil-
modellens resultater nationalpolitisk fokus. Af disse 
to grunde gengives hovedresultaterne fra profilmo-
dellen i næste afsnit. Herefter beskrives resultaterne 
for hver af indblikmodellens 10 indikatorer.

Profilmodellen viser statistiske 
fremskrivninger af, hvordan ung-
domsårgange forventes at klare sig. 
Indbliksmodellen viser aktuelle og 
realiserede uddannelsesresultater. 

HVORDAN ER RESULTATERNE OPGJORT
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INDFRIELSE AF DE NATIONALPOLITISKE MÅLSÆTNINGER
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Kilde: Profilmodel 2011, UNI-C.
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Figur 1: Andel af en ungdomsårgang, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse iflg. 
profilmodellen

Figur 2: Udvikling i andelen af en ungdomsårgang, der forventes at gennemføre en ungdomsud-
dannelse iflg. profilmodellen

Nedenstående figurer viser udviklingen i, hvor stor 
en andel af en årgang, der forventes at gennemføre 
en ungdomsuddannelse. Andelene er opgjort ved 
hjælp af profilmodellen, og er derfor udtryk for en 
statistisk fremskrivning af, hvor stor en andel af dem, 
der afsluttede 9. klasse i 2011, der forventes at få en 
ungdomsuddannelse inden for de efterfølgende 25 år. 

Figur 1 viser, at 93 % af dem, der afsluttede 9. klasse 
i 2011, forventes at få en ungdomsuddannelse. 
Hermed er Region Nordjylland meget tæt på at indfri 
den uddannelsespolitiske målsætning om, at 95 % 
skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Region 
Nordjylland er samtidig den region i landet, hvor den 

største andel forventes at gennemføre en ungdoms-
uddannelse. 

Figur 2 viser udviklingen i hvor mange, der forventes 
at få en ungdomsuddannelse. 
Efter at andelen i en årrække har været rimelig stabil, 
er der fra 2008 og frem til 2011 sket en markant 
stigning for såvel Region Nordjylland som for landet 
generelt. 

For den ungdomsårgang, der afsluttede 9. klasse i 
2008, var det således forventet, at 87 % ville få en 
ungdomsuddannelse. Forventningen for dem, der 
afsluttede ungdomsuddannelsen i 2011, er 93 %. 

Udviklingen på landsplan har fulgt næsten samme 
kurve som udviklingen i Region Nordjylland - blot 1 
procentpoint lavere. Det er således meget sandsynligt, 
at det er eksterne forhold, der har fået andelen til 
at stige. Her har den finansielle og økonomiske krise 
højst sandsynligt haft stor betydning. Der er således 
en klar tendens til, at flere tager en uddannelse, når 
der er økonomisk krise. Dels fordi der ikke er lige så 
mange ufaglærte job at få, der kunne friste de unge 
til at få en højere indtægt på kort sigt ved at arbejde 
frem for at uddanne sig. Dels fordi krisebevidstheden 
i sig selv får folk til at være mere opmærksomme på 
risikoen for arbejdsløshed. Det giver incitament til at 
mindske denne risiko ved at uddanne sig.
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Figur 4: Andel af 2011 ungdomsårgangen, der forventes at gennemføre en videregående 
uddannelse iflg. profilmodellen
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Figur 3: Udvikling i andelen af en ungdomsårgang, der forventes at gennemføre en vid-
eregående uddannelse iflg. profilmodellen

Krisens påvirkning af uddannelsesvalg vil forment-
lig i endnu højere grad spille ind på påbegyndelse 
af en videregående uddannelse. Dels fordi der i 
udgangspunktet er færre, der tager en videregående 
uddannelse end en ungdomsuddannelse. Der er 
dermed flere personer, der kan ændre deres valg/
fravalg af en videregående uddannelse. Dels fordi 
det – med undtagelse af erhvervsuddannelserne – 
kun er de videregående uddannelser, der i sig selv 
kvalificerer til uddannelseskrævende beskæftigelse. 
”Forsikringen” mod arbejdsløshed indtræder 
dermed for de fleste i særlig grad ved valg af en 
videregående uddannelse. 

Figur 3 viser da også, at der er sket en markant 
stigning i andelen, der forventes at gennemføre en 
videregående uddannelse fra 2008 til 2011. 46 % af 
de unge, der forlod 9. klasse i 2008, forventedes at 
gennemføre en videregående uddannelse, mens tallet 
for 2011 er hele 59 %. Hvis denne forventning holder 
stik er Region Nordjylland således kun 1 procentpoint 
fra at indfri det uddannelsespolitiske mål om, at 60 
% af en ungdomsårgang skal gennemføre en vid-
eregående uddannelse. 

De forskellige regioner ligger tæt på hinanden i 
forhold til, hvor store andele af 2011 årgangen, der 

forventes at gennemføre en videregående uddannelse. 
Så selvom Region Nordjylland har den anden laveste 
andel, ligger andelen kun 1 procentpoint under lands-
gennemsnittet.

Figur 5 viser, at der også er sket en markant stigning 
i andelen, der forventes at få en lang videregående 
uddannelse. Blandt dem, der afsluttede 9. klasse i 
2005, var det således forventningen, at kun 15 % ville 
få en videregående uddannelse. Herefter har der i 
alle årene frem til 2011 været en stigning, således, at 
andelen af 2011 årgangen, der forventes at få en lang 
videregående uddannelse, er steget til 27 %. Hermed 
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Figur 5: Udvikling i andelen af en ungdomsårgang, der forventes at gennemføre lang vid-
eregående uddannelse iflg. profilmodellen

har Region Nordjylland - ifølge profilmodellens 
opgørelsesmetode - indfriet det uddannelsespolitiske 
mål om, at 25 % af en ungdomsårgang skal have en 
lang videregående uddannelse.  

Udviklingen i Region Nordjylland har ligesom for 
de andre uddannelsesniveauer fulgt udviklingen på 
landsplan. 

Figur 6 viser, at det er Region Hovedstaden, der 
trækker landsgennemsnittet op til at være højere end 
resultatet for Region Nordjylland. Det er således kun 
Region Hovedstaden, hvor en større andel af 2011 

årgangen forventes at få en lang videregående uddan-
nelse end i Region Nordjylland.

Profilmodellens resultater er interessante, fordi de 
giver en pejling af, hvordan det på længere sigt kan gå 
de ungdomsårgange, der netop har afsluttet 9. klasse. 
Som det vil fremgå af de følgende afsnit, skal man 
dog være opmærksom på, at resultaterne netop er 
langsigtede statistiske fremskrivninger, som kan være 
behæftet med væsentlige usikkerheder. Dette gælder 
i særlig grad i år med finansiel og økonomisk krise, 
da ændringerne i de unges adfærd i disse år kan blive 
overvurderet, når de danner baggrund for langsigtede 

fremskrivninger. Det er således vigtigt, at man ikke 
tror resultaterne allerede er indfriet, men at derimod 
samtidig holder øje med de aktuelle resultater. Dette 
gøres ved hjælp af uddannelsesresultaterne for den 
nordjyske indblikmodels 10 indikatorer i de følgende 
afsnit.
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Kilde: Profilmodel 2011, UNI-C.

Figur 6: Andel af en ungdomsårgang, der forventes at gennemføre en lang videregående 
uddannelse iflg. profilmodellen:
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Opstillingen af indbliksmodellen i del tre sandsynlig-
gør, at kvalifikationer fra grundskolen er en de vigtig-
ste indikatorer for, hvordan det går de unge videre i 
uddannelsessystemet. I det følgende opgøres derfor 
de aktuelle resultater vedrørende kvalifikationer fra 
grundskolen.

De, der ikke har aflagt afgangsprøve, er opdelt efter, 
hvilken type skole de kommer fra. Dette er gjort for at 
tage højde for, at dem, der har gået på prøvefri skole, 
godt kan have samme kvalifikationer, som dem, der 
har gået på almindelig prøvepligtig skole. 

Hvis vi derfor ser bort fra dem, der har gået på 
prøvefri skole, viser figuren, at 11 % af de nordjyske 

18-19-årige i 2012 havde utilstrækkelige formelle 
grundskoleforudsætninger. Dette ligger på niveau 
med landsgennemsnittet, og der er ikke væsentlige 
variationer regionerne imellem. 

Nedenstående figur viser, at der er en vis variation 
mellem de nordjyske kommuner i forhold til kvalifika-
tioner fra grundskolen. Andelen med utilstrækkelige 
kvalifikationer svinger således fra 10 % til 22 %, når 
man medtager de prøvefri skoler, og 10 % til 15 % hvis 
man ikke medtager de prøvefri skoler. Variationen 
mellem kommunerne internt i Region Nordjylland 
er således større end variationen mellem regionerne 
generelt.

Resultater på grundskoleniveau 
INDIKATOR 1: KVALIFIKATIONER FRA GRUNDSKOLE

11 %
AF DE 18-19-ÅRIGE HAR 

UTILSTRÆKKELIGE FORMELLE 

GRUNDSKOLEFORUDSÆTNINGER. 

Figur 8: Kvalifikationer fra grundskolen for kommunerne i Region Nordjylland

3 %  

3 %  

3 %  

4 %  

2 %  

5 %  

3 %  

3 %  

3 %  

2 %  

3 %  

6 %  

5 %  

8 %  

9 %  

6 %  

9 %  

5 %  

7 %  

6 %  

7 %  

7 %  

1 %  

2 %  

2 %  

1 %  

1 %  

1 %  

4 %  

2 %  

1 %  

1 %  

1 %  

1 %  

1 %  

7 %  

4 %  

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % 22 %

Nordjylland

Aalborg

Vesthimmerland

Thisted

Rebild

Morsø

Mariager�ord

Jammerbugt

Hjørring

Frederikshavn

Brønderslev

Karakter < 2 Ikke afgangsprøve, alm. prøvepligtig skole Ikke afgangsprøve, specialskole mv. Ikke afgangsprøve, prøvefri skole

Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Karakterindberetninger og Elevregistret. 18-19-årige opgjort primo 2012.

Figur 7 Andel 18-19-årige med utilstrækkelige, formelle grundskoleforudsætninger
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Figur 9 viser en positiv tendens, hvor andelen med 
utilstrækkelige grundskoleforudsætninger har været 
faldende fra 2007 til 2012. I 2007 var der således 14 % 
af de 18-19-årige, der havde utilstrækkelige forudsæt-
ninger, mens der i 2012 var 11 %. Udviklingen i Region 
Nordjylland følger her udviklingen på landsplan.
Resultaterne er dog lidt mere positive for Region 
Nordjylland.

Andelen, der har tilstrækkelige kvalifikationer fra 
grundskolen, skal dog stige yderligere, før det er sand-
synligt at nå målsætningen om, at 95 % af en ung-
domsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. 

Når der således er 11 %, der ikke har tilstrækkelige 

Der har været en positiv udvikling 
i kvalifikationer fra grundskolen 
– andelen med utilstrækkelige 
kvalifikationer er faldet fra 14 % 
i 2007 til 11 % i 2012.

Udviklingen mod at opnå de 
uddannelsespolitiske målsæt-
ninger går den rigtige vej. Men 
det kræver, at endnu flere får 
tilstrækkelige formelle kvalifika-
tioner fra grundskolen, før det er 
realistisk at indfri de uddannel-
sespolitiske målsætninger for de 
årgange, der aktuelt skal til at 
starte på en ungdomsuddannelse.

kvalifikationer fra grundskolen, ville en opnåelse af 
målsætningen kræve, at samtlige af de øvrige 89 % 
påbegynder og gennemfører en ungdomsuddan-
nelse. Samtidig ville mindst halvdelen af dem, der har 
utilstrækkelige kvalifikationer, efterfølgende skulle 
opkvalificeres og herefter gennemføre en ungdoms-
uddannelse. Dette scenarie virker ikke sandsynligt for 
den aktuelle ungdomsårgang. 

I opstillingen af den nordjyske indbliksmodel i pub-
likationens del 3 sandsynliggør de statistiske analyser, 
at kvalifikationer fra grundskolen har mindst lige så 
stor indvirkning på opnåelsen af en videregående og 
en lang videregående uddannelse som på en ung-
domsuddannelse. Det er derfor vurderingen, at der 

Figur 9: Udvikling i andelen af 18-19-årige med formelt utilstrækkelige grundskoleforudsætninger
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Karakterindberetninger og Elevregistret. 18-19-årige opgjort primo 2012.

også for opnåelse af 60 % og 25 % målsætningerne er 
en positiv påvirkning fra udviklingen i kvalifikationer 
fra grundskolen, men at der samtidig er et stykke vej 
endnu for at opnå målsætningerne. 
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Figur 10 viser, hvor store andele af eleverne fra 9. og 
10. klasse, der i 2012 har søgt en ungdomsuddan-
nelse og hvor stor en andel af dem, der er vurderet til 
at være uddannelsesparate af ungdommens uddan-
nelsesvejledning. 

Resultaterne for Region Nordjylland er, at:
 49 % af 9. og 10 klasses eleverne har søgt en 

 gymnasial uddannelse, og 19 % har søgt en 
 erhvervsfaglig uddannelse.  

 I alt 69 % af 9. og 10. klasses eleverne har søgt  
 enten en gymnasial eller en erhvervsfaglig ung-
 domsuddannelse. 

 Resten ønskede enten at forlade grundskolen  
 uden at påbegynde en ungdomsuddannelse eller  
 at fortsætte i 10. klasse efter afsluttet 9. klasse.

 65 % har både søgt en ungdomsuddannelse   
 og er vurderet uddannelsesparate. Langt de   
 fleste af dem, der har søgt ungdomsuddannelse,  
 er således vurderet uddannelsesparate. Der er  
 kun 3 % af eleverne, der har søgt en ung-
 domsuddannelse og samtidig er vurderet til ikke  
 at være parate til ungdomsuddannelsen.

Med disse resultater ligger Region Nordjylland 
tæt på landsgennemsnittet, hvor 68 % har søgt en 

Resultater fra overgangen til en ungdomsuddannelse 
INDIKATOR 2: UDDANNELSESPARATHED SAMT TIDLIG SØGNING AF UNGDOMSUDDANNELSE

69 %

65 %
AF ELEVERNE I 9. OG 10. KLASSE HAR 

SØGT EN UNGDOMSUDDANNELSE. 

HAR BÅDE SØGT EN 

UNGDOMSUDDANNELSE OG ER 

VURDERET PARATE TIL DEN. 

ungdomsuddannelse og hvor 65 % både har søgt en 
ungdomsuddannelse og er vurderet parate til den. 

Region Nordjylland er den region, hvor flest har søgt 
en erhvervsuddannelse. Til gengæld har kun Region 
Syddanmark en lavere andel, der har søgt en gymna-
sial uddannelse. 

Det skal understreges, at tallene ikke udtrykker den 
samlede andel af en årgang, der ender med at søge 
ind på en ungdomsuddannelse.  Der kan således være 
nogen af 9. klasses eleverne, der først går i 10. klasse 
og derefter søger ind på en ungdomsuddannelse. 

Figur 10: Andel, der har valgt hhv. gym. og erhv.faglig udd, samt parathedsvurdering
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Ligeledes kan andre påbegynde ungdomsuddannelsen 
senere. 

Andelen der søger og er vurderet parate til en ung-
domsuddannelse, er ikke desto mindre en væsentlig 
indikator for, hvor mange, der ender med at gennem-
føre ikke bare en ungdomsuddannelse, men også en 
videregående og en lang videregående uddannelse. 
Dels fordi langt størstedelen af dem, der optages 
på en ungdomsuddannelse, gør det umiddelbart 
efter afsluttet grundskole. Dels fordi der er en stærk 
sammenhæng mellem den tid, der går fra afsluttet 
grundskole til en påbegyndt ungdomsuddannelse, og 
om man gennemfører såvel en ungdomsuddannelse 
som en videregående og en lang videregående uddan-
nelse. Denne sammenhæng dokumenteres i del 3 i 
forbindelse med opstillingen af indbliksmodelen, 

Det er derfor også positivt, at der har været en stig-
ning i andelen af 9. og 10. klasses elever, der søger en 
ungdomsuddannelse. Som det fremgår af neden-
stående figur, har andelen været stigende både for 
Region Nordjylland og på landsplan generelt.

Figur 11: Andel, der i 2011 og 2012 har valgt hhv. gym. og erhv.faglig udd, samt parathedsvurdering
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Optagelse.dk 2011-12.

Der har været en stigning fra 
2011 til 2012 i andelen, der 
søger en ungdomsuddannelse.
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Figur 12: Andel, der i 2011 og 2012 har valgt hhv. gym. og erhv.faglig udd, samt parathedsvurdering
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Optagelse.dk 2011-12.

Figur 12 viser, at der er et vist udsving inden for kom-
munerne i Region Nordjylland. Andelen, der har søgt 
en ungdomsuddannelse og er vurderet parat hertil, 
svinger således fra 57 % til 67 %.
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Andelen af 18-årige, der ikke er påbegyndt en uddan-
nelse, giver et væsentligt indblik i, hvor stor en gruppe 
af unge, der er i risiko for at falde ud af uddannel-
sessystemet. For denne gruppe er der således gået 
nogle år, siden de forlod grundskolen, uden de er 
påbegyndt uddannelse. Det er derfor positivt, at 
Region Nordjylland sammenlignet med landets øvrige 
regioner har en relativ lille andel på 8 % af de 18-årige, 
der ikke er påbegyndt uddannelse. 

Region Nordjylland er hermed den region i landet, der 
har den laveste andel, selvom Region Nordjylland kun 
ligger 1 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

INDIKATOR 3: 18-ÅRIGE UDEN EN PÅBEGYNDT UDDANNELSE 

Figur 14: Udvikling i andel 18-årige uden påbegyndt uddannelse
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Udviklingen i andelen af 18-årige uden uddannelse 
er faldet en smule over årene. Faldet er især sket fra 
2009, hvor 10 % af de 18-årige var uden uddannelse 
til 2012, hvor tallet var 8 %.

Selvom Region Nordjylland klarer sig relativt godt 
på denne indikator, og udviklingen går i den rigtige 
retning, er det fortsat et vigtigt indsatsområde at 
hjælpe de resterende 8 % i gang med uddannelse. 
Det er således en gruppe, der er i risiko for aldrig at 
komme i uddannelse og dermed i risiko for at være 
udenfor såvel uddannelsessystemet som arbejds-
markedet. 

Figur 13: Andel 18-årige uden en påbegyndt uddannelse
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elevregistret, opgjort ult. 2011.

Det er tankevækkende, at der ikke har været et større 
fald i andelen, der ikke er i uddannelse i en periode 
med økonomisk krise, hvor der generelt er en tendens 
til at flere uddanner sig. Det tyder på, at det er en 
gruppe udsatte unge, hvor der ikke blot er tale om et 
uddannelsesvalg eller fravalg baseret på fornuft og 
økonomiske rationaler. Dette understøttes af figuren 
på næste side, der mere detaljeret viser, hvad gruppen 
dækker over. 



NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 39

denne indikator på, at der en vis usikkerhed i, hvor-
vidt målet bliver nået. I hvert fald for de ungdomsår-
gange (specifikt de 18-årige) der på nuværende 
tidspunkt skulle være i gang med en ungdomsud-
dannelse.
 
Indfrielsen af den uddannelsespolitiske målsætning 
er opgjort ved hjælp af profilmodellen, der foretager 
fremskrivninger på baggrund af, hvordan uddannel-
sessystemet har præsteret de seneste år. Men efter-
som de fleste af de unge, der ikke er i uddannelse er 
uden for arbejdsstyrken, er det ikke bare et spørgsmål 
om, hvor godt uddannelsessystemet præsterer.  

Opgørelsen viser, at det kun er 1 % af de nordjyske 
18-årige, der ikke er i uddannelse, fordi de i stedet 
er i beskæftigelse. Størstedelen af gruppen (6 % af 
de 18-årige) er kategoriseret som værende uden 
for arbejdsstyrken, hvilket dækker over, at det er en 
gruppe unge med sociale problemer og/eller fysisk 
eller psykisk sygdom af en sådan karakter, at de 
ikke kan arbejde. 

Selvom opgørelsen af de uddannelsespolitiske 
målsætninger viste, at andelen af en ungdomsår-
gang, der forventes at få en ungdomsuddannelse, 
er tæt på det uddannelsespolitiske mål, tyder 

Figur 15: Detaljeret opgørelse af 18-årige uden uddannelse
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elevregistret, Kursistregistret og Arbejdsmarkedsstatus. Opgjort ult. 2011.
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 1 Thisted: 5,5 %
 2 Hjørring: 6,1 %
 3 Rebild: 6,6 %
 4 Aalborg: 7,8 %
 5 Brønderslev: 8 %
 6 Morsø: 8,3 %
 7 Frederikshavn: 8,4 %
 8 Vesthimmerland: 9,6 %
 9 Jammerbugt: 9,8 %
10 Mariagerfjord: 10,3 %

Brønderslev

Aalborg

RebildVesthimmerland

Aalborg

Mariagerfjord

Frederikshavn

Hjørring

Jammerbugt

Thisted

Morsø

5-6 %
6-7 % 
7-8 %
8-9 %
9-10 %
10-11 %

Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elevregistret, opgjort ult. 2011.

Figur 16: Andel 18-årige uden en påbegyndt ungdomsuddannelse i de nordjyske kommunerAndelen, der ikke er påbegyndt en ungdomsud-
dannelse, svinger mellem kommunerne i Region 
Nordjylland fra 5,5 % til 10 %. Der er således ingen 
af kommunerne, hvor 95 % af de 18-årige har på-
begyndt en ungdomsuddannelse. 

De kommuner, hvor andelen uden en påbegyndt 
ungdomsuddannelse ikke er meget over 5 %, har dog 
en realistisk mulighed for at opnå 95 % målsæt-
ningen. Det kræver dog en stor indsats. Dels for at 
fastholde de unge, der er i gang med en ungdoms-
uddannelse. Dels for at hjælpe nogle af de unge, der 
som 18-årige ikke er påbegyndt en ungdomsuddan-
nelse, i gang med en sådan.  
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Eleverne på de almene gymnasier er dem, der i højest 
grad forventes at kunne fuldføre uddannelsen. Med 
en forventet gennemførelsesprocent på 89 % er 
Region Nordjylland samtidig den region i landet, 
hvor den største andel af dem, der har påbegyndt 
en almengymnasial uddannelse, også forventes at 
gennemføre den. 

Når man sammenholder gennemførelsesandelene 
for denne indikator med det uddannelsespolitiske 
mål om, at 95 % skal have en ungdomsuddannelse, 
skal man huske at 95 % målsætningen måles som 
andel af en ungdomsårgang, der ud fra statistiske 
fremskrivninger, kan forventes at have en ungdoms-

uddannelse inden de bliver 40. Indikator 4 er derimod 
meget tidsnær og måler andelen, der forventes at 
gennemføre den aktuelle ungdomsuddannelse, de 
har påbegyndt i 2011. Dette er altså ikke andelen af 
en hel ungdomsårgang, men blot andelen blandt de, 
der allerede er i gang med en ungdomsuddannelse.
Hvis det var målt som andelen af en årgang, ville tallet 
være noget lavere.

Resultater fra ungdomsuddannelse
INDIKATOR 4: FULDFØRELSESPROCENTER FOR UNGDOMSUDDANNELSERNE

Figur 17: Forventet fuldførelsesprocenter for elever på de almengymnasiale uddannelser Figur 18: Forventede fuldførelsesprocenter for elever på de erhvervsgymnasiale uddannelser
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Kilde: EAK-perspektivet, Databanken, UNI-C. Opgjort for tilgang i tællingsåret 2011.
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Kilde: EAK-perspektivet, Databanken, UNI-C. Opgjort for tilgang i tællingsåret 2011.

Region Nordjylland er med 
89 % den region i landet, hvor 
den største andel af dem, der 
har pågyndt en almengymnasial 
uddannelse, også forventes at 
gennemføre den.
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89 % AF ELEVERNE PÅ 
DE ALMENE GYMNASIER

78 % AF ELEVERNE PÅ DE 
ERHVERVSFAGLIGE 
GYMNASIER

75 %
80 %

AF ELEVERNE PÅ ERHVERVS-
UDDANNELSERNES 
GRUNDFORLØB OG

AF ELEVERNE PÅ 
ERHVERVSUDDANNELSERNES 
HOVEDFORLØB 

FORVENTES AT GENNEMFØRE DERES PÅBEGYNDTE 
UNGDOMSUDDANNELSE

 Figur 19: Forventede fuldførelsesprocenter for erhvervsuddannelsernes grundforløb Figur 20: Forventede fuldførelsesprocenter for erhvervsuddannelsernes hovedforløb
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Kilde: EAK-perspektivet, Databanken, UNI-C. Opgjort for tilgang i tællingsåret 2011.

50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 %

Hele landet

Syddanmark

Nordjylland

Midtjylland

Sjælland

Hovedstaden

Kilde: EAK-perspektivet, Databanken, UNI-C. Opgjort for tilgang i tællingsåret 2011.

Som det fremgår af figur 17-20 har de almengymna-
siale ungdomsuddannelser den højeste forventede 
fuldførelsesprocent. Figur 21 og 22 viser de for-
ventede fuldførelsesprocenter mere detaljeret på de 
forskellige ungdomsuddannelser.

Resultatet for de erhvervsgymnasiale uddannelser er 
lidt lavere end for de almengymnasiale uddannels-
er, men stadig et procentpoint højere end lands-
gennemsnittet. Der er således 78 % af dem, der har 
påbegyndt en erhvervsgymnasial uddannelse, der 
forventes at gennemføre den i Region Nordjylland, 
mens der på landsplan er 77 %.
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Figur 21: Forventede fuldførelsesprocenter for forskellige erhvervsuddannelser Figur 22: Forventede fuldførelsesprocenter for de gymnasiale uddannelser
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Kilde: EAK-perspektivet, Databanken, UNI-C. Opgjort for tilgang i tællingsåret 2011.
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Stx 

82% 

Hhx 

77% 

Htx 

Stx er med 88 % den ungdomsuddannelse, hvor flest 
forventes at fuldføre. Htx er til gengæld den gymna-
siale uddannelse, hvor færrest forventes at fuldføre.
Det skal understreges, at de viste fuldførelsespro-

center på erhvervsuddannelsernes grundforløb ikke 
udtrykker, den andel, der går videre på hovedforløbet. 
For erhvervsuddannelserne er indgåelse af en aftale 
om praktikplads som hovedregel vigtig i forhold til at 

kunne gå videre på hovedforløbet. Andelen, der start-
er på hovedforløbet er derfor lavere end den andel, 
der gennemfører grundforløbet. Indikator 5 opgør 
dette forhold.     
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: EASY-A og EASY-P, samt Ungedatabasen. Opgjort for afsluttede grundforløb i kalenderåret 2011.
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Gennemførelsen af en erhvervsuddannelse hænger i 
høj grad sammen med, hvorvidt eleverne får en prak-
tikpladsaftale. Herudover er det også interessant at 
vide, hvilken aktivitet dem, der ikke har fået en aftale 
om praktikplads, er i gang med. Dette har hidtil ikke 
været afdækket. Specifikt til denne publikation er der 
foretaget beregninger og opgørelse af, hvilken akti-
vitet eleverne er i gang med et halvt år efter afsluttet 
grundforløb. 

I Region Nordjylland har 48 % af eleverne en prakti-
kaftale. Hermed har Region Nordjylland den anden 
højeste andel. Lige så interessant er det, at 11 % er 
uden for uddannelse. Dette er landets laveste andel. 

11 % UDEN FOR UDDANNELSE

48 % I GANG MED EN 
PRAKTIKPLADSAFTALE

ET HALVT ÅR EFTER GRUNDFORLØB ER:

Figur 23: Uddannelsesstatus et halvt år efter afsluttet grundforløb 

INDIKATOR 5: PRAKTIKPLADSSTATUS

De øvrige elever er i skolepraktik eller anden form for 
uddannelse.

Disse tal adskiller sig umiddelbart noget fra dem, der 
gengives i debatten om frafald fra erhvervsuddan-
nelserne. Det skyldes, at man traditionelt betragter 
alle, der ikke har fået en praktikpladsaftale, under et. 
Med indikator 5, praktikpladsstatus, har det været 
målet at give et mere nuanceret billede af frafaldet. 
Derfor er der i denne publikation skelnet mellem om 
de, der ikke har fået en praktipladsaftale, et halvt år 
efter afslutet grundforløb i stedet er i skolepraktik, er 
påbegyndt en anden ungdomsuddannelse eller om de 
et er uden for uddannelse.

I Region Nordjylland er der et 
stort fokus på udfordringerne 
omkring praktikpladssitua-
tionen, hvorfor der både tidligere 
og nu er igangsat en række ini-
tiativer for at skabe flere prak-
tikpladser i regionen. Senest har 
Regionsrådet igangsat Praktikp-
ladsobservatoriet, hvor der både 
i tal og gennem kvalitative studier 
følges tæt op på praktikpladssit-
uationen.
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Figur 24: Uddannelsesstatus et halvt år efter afsluttet grundforløb, for de tre hovedgrupper af erhvervsuddannelser
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Analysen for de tre hovedgrupper af erhvervsuddan-
nelser viser en væsentlig forskel på, hvilken aktivitet 
eleverne er i gang med et halvt år efter en afsluttet 
ungdomsuddannelse. Krop, natur og service samt 
sundhed, omsorg og pædagogik er med 54 % de 
hovedgrupper, hvor den største andel får en praktik-
pladsaftale. De merkantile uddannelser er med 39 % 
den gruppe, hvor færrest får en praktikplads. 

Det er imidlertid interessant, at der trods denne 
store forskel kun er en lille forskel på 4 procentpoint 
på hvor mange, der er uden for uddannelse. Det 
skyldes, at en væsentlig del af eleverne fra de 
merkantile grundforløb efterfølgende starter på en 
gymnasial uddannelse. Dette er positivt eftersom 
det er en naturlig del af de merkantile ungdomsud-
dannelser, at de kan kombineres med gymnasiale 
uddannelser.
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Figur 25: Tilvalg, frafald og omvalg af ungdomsuddannelse fra marts 2011 til september 2012
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Optagelser.dk og Ungedatabasen.  Opgjort for tilmeldinger marts 2011.

Indikator 4 gav viden om det samlede frafald på de 
forskellige ungdomsuddannelser. Det samlede frafald 
dækker imidlertid over flere bevægelser mellem ung-
domsuddannelserne og ud og ind af uddannelses-
systemet. Disse bevægelser er vigtige at være opmærk-

INDIKATOR 6: TILVALG, FRAFALD OG OMVALG UNDERVEJS I UNGDOMSUDDANNELSEN

som på, da det har stor betydning, om frafald fra en 
ungdomsuddannelse skyldes et omvalg til en anden 
ungdomsuddannelse, eller om der er tale om unge, 
der falder ud af uddannelsessystemet. Dette måler 
indikator 6. 

Nedenstående figur illustrerer disse bevægelser ved at 
vise fravalg, tilvalg og omvalg det første halvandet år 
efter søgt ungdomsuddannelse. Bevægelserne vises 
for de unge, der i 2011 afsluttede 9. eller 10. klasse.
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Boksene i første række viser, hvor store andele af 
eleverne fra 9. og 10. klasse, der har tilmeldt sig hen-
holdsvis en gymnasial eller en erhvervsfaglig ung-
domsuddannelse samt andelen, der ikke har tilmeldt 
sig en ungdomsuddannelse. I kategorien ”ikke i ung-
domsuddannelse” indgår også den del af den givne 9. 
klasseårgang, der starter i 10. klasse.

Pilene i anden række viser de omvalg, der sker inden 
uddannelsen skal påbegyndes 1. september 2011. 
1,7 % af de elever, der har tilmeldt sig en gymnasial 
ungdomsuddannelse og 1,8 % af de, der har tilmeldt 
sig en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse, starter 
alligevel ikke op på en uddannelse. Der sker endvidere 
et mindre omvalg mellem de gymnasiale uddannelser 
og erhvervsuddannelserne, som ”bytter” nogle elever. 

Næste status vises for marts 2012. Siden de unge er 
startet på uddannelsen er 2 % af dem, der startede 
på en gymnasial uddannelse, og 3,2 % af dem, der 
startede på en erhvervsfaglig uddannelse, faldet fra. 
Til gengæld har 2,1 % af dem, der ikke var i gang med 
en ungdomsuddannelse et halvt år før, nu påbegyndt 
en erhvervsfaglig uddannelse.

Sidste statusmåling er foretaget 1. september 2012, 
halvandet år efter de første søgte ungdomsuddan-
nelsen. Inden for det foregående halve år er der sket et 
væsentligt frafald fra de erhvervsfaglige uddannelser. 
Yderligere 4,6 % er faldet fra uden at starte på en an-
den ungdomsuddannelse og 2,1 % er i stedet startet 
på en gymnasial uddannelse.

Det positive er at blandt dem, der ikke var kommet i 
gang med en ungdomsuddannelse inden for det første 
år, er der nu en væsentlig del, der starter i det nye ud-
dannelsesår. Der er således 4,7 % af dem, der ikke var 
i ungdomsuddannelse før, der starter på en gymnasial 
ungdomsuddannelse og 4,2 %, der starter på en 
erhvervsfaglig uddannelse.

Ved detaljeret at følge ungdomsårgangenes bevægelser 
i uddannelsessystemet ses det, at en del af det frafald, 
der er fra ungdomsuddannelserne, ikke i sig selv er 
problematisk, fordi det dækker over, at de unge i stedet 
påbegynder en anden uddannelse. Det viser dog også, 
at der er en del af de unge, der falder fra uden at på-
begynde en ny ungdomsuddannelse kort efter.

Den gruppe, det er særligt vigtigt at holde øje med og 
gøre en indsats overfor, er dem, der heller ikke i starten 
af andet år efter 9. eller 10. klasse er påbegyndt en 
ungdomsuddannelse. Der er her en gruppe på 4,1 % 
af dem, der ikke var i gang med en ungdomsuddan-
nelse i marts 2012, der heller ikke er startet i det nye 
uddannelsesår. Denne gruppe er i særlig risiko for at 
forblive ekskluderet fra uddannelsessystemet. Dels 
fordi en forholdsvis lille del af dem, der ikke er startet 
på en ungdomsuddannelse inden for de første år efter 
grundskole, senere påbegynder en ungdomsuddan-
nelse. Dels fordi sandsynligheden for at gennemføre en 
ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse 
bliver mindre jo længere tid, der går før ungdomsud-
dannelsen påbegyndes (Jf. analyseresultat fra opstilling 
af den nordjyske indbliksmodel i del 3). 

Den gruppe, det er særligt vig-
tigt at holde øje med og gøre en 
indsats overfor, er dem, der 
heller ikke i starten af andet år 
efter 9. eller 10. klasse er på-
begyndt en ungdomsuddannelse.
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Efter at have været faldende i en årrække, er andelen, 
der er i gang med eller har gennemført en ungdoms-
uddannelse, igen steget fra 74 % i 2010 til 78 % i 2012. 

INDIKATOR 7: 21-ÅRIGE, DER ER I GANG MED ELLER HAR GENNEMFØRT EN UNGDOMSUDDANNELSE

Hermed er andelen i 2012 tilbage på udgangspunktet 
i 2004. 

De 78 % af de 21-årige, der er i gang med eller har 
gennemført minimum en ungdomsuddannelse, 
fordeler sig på:

 31 % der er i gang med eller har gennemført en  
 videregående uddannelse. Landsgennemsnittet 
 er 32 %.

 16 % der (kun) har gennemført eller er i gang   
 med en gymnasial ungdomsuddannelse. 
 Landsgennemsnittet er 18 %

 30 % der (kun) har gennemført eller er i gang   
 med en erhversfaglig ungdomsuddannelse. 
 Landsgennemsnittet er 26 %.

 1 % der (kun) har gennemført eller er i gang med  
 særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse eller 
 erhvervsgrunduddannelse i Region Nordjylland  
 såvel som på landsplan.

Figur 26: Udvikling i andelen af 21-årige, der er i gang med eller har gennemført minimum 
en ungdomsuddannelse

Figur 27: Andel 21-årige, der er i gang med eller har gennemført minimum en ungdomsuddannelse

60 %

65 %

70 %

75 %

80 %

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nordjylland Hele landet

Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elevregistret, opgjort ult. 2011.
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elevregistret, opgjort ult. 2011.

78 %
AF DE 21-ÅRIGE ER ENTEN IGANG MED ELLER HAR 
GENNEMFØRT EN UNGDOMSUDDANNELSE
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Forskel på resultaterne om ungdoms-
uddannelse for profilmodellen og den 
nordjyske indbliksmodel

 Fremskrivning vs. realiserede mål
Når det er blevet fremhævet at målet om, at 
95 % af en ungdomsårgang skal have en ung-
domsuddannelse er tæt på at være indfriet for 
2011, betyder det reelt, at det er forventeligt, 
at 95 % af den årgang, der afsluttede 9. klasse 
i 2011 vil få en videregående uddannelse inden 
for de kommende 25 år, hvis uddannelsessyste-
met og de unges adfærd i disse år er lige som 
det var i 2011. Det betyder imidlertid ikke, at 
der er 95 % af en ungdomsårgang, der allere-
de har fået en ungdomsuddannelse. 

Indbliksmodellens indikator 7 opgør derimod, 
hvor mange af de 21-årige aktuelt er i gang 
med eller har gennemført en ungdomsuddan-
nelse.

 Forskellige grupper
Der er for denne indikator valgt at se på de 
21-årige. Dette er valgt, fordi kun få efter 
denne alder påbegynder en ungdomsuddan-
nelse. Hvis man vil se resultaterne for denne 
gruppe i profilmodellens opgørelse, skal man 
derfor helt tilbage til 2007 eller 2008, da det 
er det tidspunkt dem, der i 2012 er 21 år kan 
forventes at have afsluttet 9. klasse. Her viser 
profilmodellen en forventning om, at 87 % vil 
fuldføre en ungdomsuddannelse, hvilket ikke 
er en lige så stor forskel fra det indfriede 
resultat fra indbliksmodellen på 78 %.

Disse resultater indikerer, at der stadig er et stykke 
vej, før den uddannelsespolitiske målsætning er 
indfriet for de årgange, der aktuelt er (eller burde 
være) i gang med eller har afsluttet en ungdoms-
uddannelse. Det positive er dog, at udviklingen de 
seneste år er gået i den rigtige retning. Samtidig 
er der en lidt højere andel, der har opnået eller er 
på vej til at opnå en ungdomsuddannelse i Region 
Nordjylland end på landsplan generelt. Region 
Nordjylland ligger således 1-2 procentpoint over 
landsgennemsnittet i alle årene.

Der er en bemærkelsesværdig forskel mellem disse 
aktuelle uddannelsesresultater og de resultater, 
der fremkommer af profilmodellen, som er den 
officielle opgørelsesmetode for de nationale 
uddannelsespolitiske målsætninger. Som tidlig-
ere nævnt er der den generelle forskel mellem 
de to opgørelsesmetoder, at profilmodellens tal 
er fremskrivninger af, hvordan det forventes at 
gå, mens indbliksmodellens tal er reelt indfriede 
aktuelle resultater. Hvad det betyder konkret for 
resultaterne om at opnå en ungdomsuddannelse 
fremgår af boksen på modsatte side.

Den noget lavere andel, der reelt har opnået en 
ungdomsuddannelse, gør sig gældende for alle 
landets regioner. Region Nordjylland har faktisk 
den anden højeste andel af 21-årige, der er i gang 
med, eller har fuldført en ungdomsuddannelse.
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Som det fremgår af kortillustrationen, er der væsent-
lige forskelle mellem kommunerne i Region Nord-
jylland i forhold til hvor mange af de 21-årige, der 

har gennemført eller er i gang med en ungdomsud-
dannelse. Tallet spænder således fra 62 % til 84 %. De 
fleste af de nordjyske kommuner ligger dog over 70 %.

Figur 28: Andel 21-årige, der har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, i de nordjyske kommuner

 1 Aalborg: 84 %
 2 Rebild: 76 %
 3 Hjørring: 75 %
 4 Brønderslev: 73 %
 5 Vesthimmerland: 73 %
 6 Mariagerfjord: 72 %
 7 Frederikshavn: 72 %
 8 Thisted: 69 %
 9 Jammerbugt: 68 %
10 Morsø: 62 %

Brønderslev

Aalborg

RebildVesthimmerland

Aalborg

Mariagerfjord

Frederikshavn

Hjørring

Jammerbugt

Thisted

Morsø

60-65 % 
65-70 %
70-75 %
75-80 %
80-90 %

Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elevregistret, opgjort ult. 2011.
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Der har været stigning i andelen, der påbegynder 
en videregående uddannelse kort efter, at de har 
gennemført en ungdomsuddannelse. Dette er en 
særdeles positiv udvikling, der indikerer, at der i årene 
fremover også kan komme en stigning i andelen, der 
gennemfører en videregående uddannelse. Dette har-
monerer også med profilmodellen. Profilmodellens 
stigninger er dog noget større.

Figur 29 viser, at andelen af elever fra det almengym-
nasiale område, der efter 15 måneder er i gang med 
en videregående uddannelse, er steget fra 40 % i 2002 

til 58 % i 2011. Ligeledes er andelen af elever fra det 
erhvervsgymnasiale områder, der efter 15 måneder 
er i gang med en videregående uddannelse, steget 
fra 45 % i 2002 til 63 % i 2011. Der har således på ni 
år været en stigning på 18 procentpoint på såvel det 
almengymnasiale område som det erhvervsgymna-
siale område. 

Udviklingen i Region Nordjylland har fulgt udviklingen 
på landsplan, men Region Nordjylland har gennem 
alle årene haft en lidt større andel, der inden for 15 
måneder har påbegyndt en videregående uddannelse.

Resultater fra overgangen til en videregående uddannelse
INDIKATOR 8: PÅBEGYNDT VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 15 MÅNEDER EFTER EN GENNEMFØRT UNGDOMSUDDANNELSE

58 %
AF ELEVERNE FRA DET ALMENGYMNASIALE 
OMRÅDE ER EFTER 15 MÅNEDER I GANG 
MED EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE. 

63 %
AF ELEVERNE FRA DET ERHVERVSGYMNASIALE 
OMRÅDE ER EFTER 15 MÅNEDER I GANG MED 
EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE.

Figur 29: Udviklingen i andel af elever fra det almengymnasiale område, der efter 15 mdr. er i 
gang med en videregående uddannelse  
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elevregistret.

Figur 30: Udviklingen i andel af elever fra det erhvervsgymnasiale område, der 
efter 15 mdr. er i gang med en videregående uddannelse  
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elevregistret.
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Figur 31: Udvikling i andel af nyuddannede fra det erhvervsfaglige område, der er i gang 
med en videregående uddannelse efter 15 mdr.
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elevregistret.

Figur 31 viser, at der på det erhvervsfaglige område 
kun har været en beskeden stigning på 1 % i andelen, 
der efter 15 måneder er i gang med en videregående 
uddannelse. I 2011 var der således 5 % af de nyud-
dannede fra det erhvervsfaglige område, der var i 
gang med en videregående uddannelse. 

Det er ikke overraskende, at andelen på dette område 
er markant lavere end på de gymnasiale områder. For 
mens de gymnasiale ungdomsuddannelser primært 
fungerer som forberedelse til videregående uddan-
nelser, er de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser i sig 

selv kompetencegivende i forhold til bestemte profes-
sioner. Dette betyder, at færre fra det erhvervsfaglige 
område kan forventes at tage en videregående 
uddannelse. Samtidig er det også forventeligt, at de, 
der tager en videregående uddannelse, i lavere grad 
end unge fra de gymnasiale områder påbegynder den 
kort efter en afsluttet ungdomsuddannelse, netop 
fordi de har mulighed for at tage et faglært arbejde i 
mellemtiden.

Ikke desto mindre vil en større stigning på det er-
hvervsfaglige område være nødvendig for at nå 

målet om, at 60 % af alle på en ungdomsårgang 
gennemfører en videregående uddannelse. 

Til forskel fra de gymnasiale områder ligger Region 
Nordjylland en smule lavere end landsgennemsnittet i 
forhold til erhvervsuddannelserne. Forskellen har dog 
ikke i nogen af årene været større end 1 procentpoint.

5 %
AF ELEVERNE FRA DET 
ERHVERVSFAGLIGE OMRÅDE ER EFTER 15 
MÅNEDER IGANG MED EN VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSE.
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De følgende tre figurer viser resultaterne for 2011 
mere detaljeret ved at opgøre, hvilken type vid-
eregående uddannelse de unge har påbegyndt. 

Resultaterne for Region Nordjylland viser at: 
 Blandt de unge med gymnasiale uddannelser er  

 universitetsuddannelser det mest populære valg.  
 Der er således 35 % af eleverne fra det almengym- 
 nasiale område og 33 % fra det erhvervsgymnasiale  
 område, der inden for 15 måneder har påbegyndt  
 en universitetsuddannelse.

 De mellemlange videregående uddannelser såsom  
 professionsbachelor uddannelser er ligeledes   
 populære. Henholdsvis 20 % og 17 % med almene-  
 og erhvervsgymnasiale uddannelser har påbegyndt  
 denne type uddannelse inden for 15 måneder. 

 Der er væsentlige forskelle på, hvilken type 
 af videregående uddannelse, der vælges for de  
 tre typer af ungdomsuddannelser. Forskellen ses  
 især i forhold til de korte videregående uddannel-
 ser. Denne vælges i højst grad af eleverne fra 
 erhvervsgymnasierne. Her er 13 % af eleverne i  
 gang med en kort videregående uddannelse, mens  
 kun 3 % fra de almene gymnasier og 1,5 % fra de  
 erhvervsfaglige ungdomsuddanneler har påbe-
 gyndt en kort videregående uddannelse indenfor  
 15 måneder. 

 De erhvervsfaglige uddannelser skiller sig ud   
 ved kun at have en meget lille andel, der efter- 
 følgende vælger en lang videregående uddan-
 nelse. Mens universitetsuddannelser er den   
 hyppigst valgte uddannelsesretning blandt   

 studenter fra gymnasiale uddannelser, er det   
 med 0,5 % den uddannelsestype, der mest sjældent  
 vælges af elever med en erhvervsuddannelse. Dette  
 skal imidlertid ikke ses som udtryk for, at erhvervs-
 uddannelserne gør det dårligt, for som hovedregel  
 er erhvervsuddannelserne ikke beregnet til at give  
 de formelle kompetencer, det kræver at blive 
 optaget på en lang videregående uddannelse.

 Der er en forholdsvis stor andel af de nordjyske  
 elever, der påbegynder en universitetsuddannelse.  
 Både på det almengymnasiale og det erhvervsgym- 
 nasiale område er Region Nordjylland den region  
 i landet, hvor den største andel efter den gymna-
 siale ungdomsuddannelse, påbegynder en   
 universitetsuddannelse.

35 %
AF ELEVERNE FRA ALMENE GYMNASIER OG

33 %
FRA ERHVERVSGYMNASIER HAR PÅBEGYNDT EN 
LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE INDEN FOR 
15 MÅNEDER EFTER DE ER BLEVET STUDENTER. 

Figur 32: Påbegyndt videregående uddannelse 15 mdr. efter en gennemført 
almengymnasial uddannelse
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elev- og kvalifikationsregistret. 30-39-årige opgjort ult. 2011.
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Figur 33 Påbegyndt videregående uddannelse 15 mdr. efter en gennemført erhvervsgymnasial 
uddannelse

Figur 34: Påbegyndt videregående uddannelse 15 mdr. efter en gennemført erhvervsfaglig 
uddannelse
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elevregistret.
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elevregistret.

Figurerne opgør også resultaterne for de øvrige 
regioner. En sammenligning af resultaterne for Region 
Nordjylland med de øvrige regioners resultater viser, 
at:

 Region Nordjylland er den region i landet, hvor  
 den største andel fra både de erhvervsgymnasiale  
 og almengymnasiale områder, har påbegyndt en  
 videregående uddannelse indenfor 15 måneder. 

 Region Nordjylland er efter Region Sjælland den  
 region i landet, hvor færrest fra de erhvervsfaglige  

Det er tydeligt, at det er eleverne fra de gymnasiale 
uddannelser, der især kommer til at bidrage til op-
fyldelsen af målet om, at 25 % skal gennemføre lange 
videregående uddannelser. Resultaterne for indikator 
9 tyder på, at denne uddannelsespolitiske målsætning 
kan være realistisk at opnå for Region Nordjylland. 
Blandt de unge, der har en gymnasial baggrund, er 
det således over halvdelen af de påbegyndte uddan-
nelser, der er universitetsuddannelser – og dermed 
lange videregående uddannelser.

 uddannelser har påbegyndt en videregående 
 uddannelse inden for 15 måneder. 
 Resultaterne for indikator 9 er samlet set   
 positive for Region Nordjylland. Der har gen-
 nem en årrække været en stigning i andelen,  
 der påbegynder en videregående uddannelse   
 inden for 15 måneder efter en afsluttet   
 ungdomsuddannelse. Samtidig er Region   
 Nordjylland den region i landet, hvor den største  
 andel påbegynder en videregående uddannelse 
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kort efter en afsluttet ungdomsuddannelse. 
Når resultaterne fra denne indikator sammenholdes 
med indikator 7 ”21-årige, der er i gang med eller har 
gennemført en ungdomsuddannelse” tyder det på, at 
en særlig vigtig indsats for Region Nordjylland er, at 
få de unge til at påbegynde og gennemføre en ung-
domsuddannelse. For mens andelen, der gennemfører 
en ungdomsuddannelse, har været rimelig stabil de 
seneste 10 år, er der en klar stigning i andelen, der 
påbegynder en videregående uddannelse kort efter en 
afsluttet ungdomsuddannelse. Det tyder således på, 
at der har været større held med at bryde barriererne 
for at gå videre fra en ungdomsuddannelse til en 
videregående uddannelse end med at få de unge til at 
gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Region Nordjylland er den 
region i landet, hvor den største 
andel fra både de erhvervsgym-
nasiale og almengymnasiale 
områder, har påbegyndt en vid-
eregående uddannelse indenfor 
15 måneder. 
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Det fremgik af indikator 8, at en forholdsvis stor 
andel af eleverne i Nordjylland påbegynder en uni-
versitetsuddannelse inden for 15 mdr. efter de har 
afsluttet deres ungdomsuddannelse. Samtidig viser 
indikator 9, at der er forholdsvis mange, der tilmed 
gennemfører universitetsuddannelserne i Nordjylland. 
Både for universitetsbachelorerne og kandidatuddan-
nelserne har Region Nordjylland de højeste gennem-
førelsesprocenter på henholdsvis 76 % og 88 %. 

Særligt på kandidatuddannelserne har der været en 
stor stigning de seneste år. Fra 2005 til 2011 har der 
været en stigning fra 75 % til 88 %. De øvrige områder 
har ikke haft markante ændringer de senere år. Op-
gørelsen heraf er gengivet i bilagsrapporten. 

På de korte videregående uddannelser forventes det, 
at 75 % af eleverne gennemfører uddannelsen og på 
professionsbacheloruddannelserne er det 71 %. Begge 
dele ligger tæt på landsgennemsnittet. 

Resultater fra videregående uddannelse
INDIKATOR 9: FULDFØRELSESPROCENTER FOR DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

75 %
FOR DE KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

DEN FORVENTEDE GENNEMFØRELSESPROCENT ER:

71 %
FOR PROFESSIONSBACHELOR

76 %
FOR UNIVERSITETSBACHELOR

88 %
FOR KANDIDATUDDANNELSER

Figur 35: Forventet fuldførelsesprocent blandt studerende på de korte videregående uddannelser Figur 36: Forventet fuldførelsesprocent blandt studerende på professionsbacheloruddannelserne
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Kilde: EAK-perspektivet, Databanken, UNI-C. Opgjort for tilgang i tællingsåret 2011.
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Kilde: EAK-perspektivet, Databanken, UNI-C. Opgjort for tilgang i tællingsåret 2011.
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Figur 37: Forventet fuldførelsesprocent blandt studerende på universitetsbacheloruddannelserne

Figur 38: Forventet fuldførelsesprocent blandt studerende på kandidatuddannelserne
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Kilde: EAK-perspektivet, Databanken, UNI-C. Opgjort for tilgang i tællingsåret 2011.
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Kilde: EAK-perspektivet, Databanken, UNI-C. Opgjort for tilgang i tællingsåret 2011.
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Region Nordjylland har haft en stigning i andelen af 
de 30-årige, der er i gang med eller har gennemført 
en videregående uddannelse fra 31 % i 2004 til 37 % i 
2012. Samme udvikling ses på landsplan, hvor andel-
en dog har ligget lidt højere og således er steget fra 37 
% i 2004 til 42 % i 2012. 

Samtidig ligger Region Nordjylland i midten af 
landets regioner i forhold til, hvor mange, der har 
gennemført en videregående uddannelse. Når Region 
Nordjylland således klarer sig dårligere på denne in-

INDIKATOR 10: 30-ÅRIGE MED EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

dikator end flere af de andre regioner, er det sandsyn-
ligt, at det skyldes, at en del flytter fra regionen, 
enten, når de starter på, eller når de har gennemført 
en videregående uddannelse. 

Der er en bemærkelsesværdig forskel mellem disse 
aktuelle uddannelsesresultater og de resultater, der 
fremkommer af profilmodellen, som er den officielle 
opgørelsesmetode for de nationale uddannelses-
politiske målsætninger. Som beskrevet i forbindelse 
med indikator 7 ”21-årige, der er i gang med eller 

har gennemført en ungdomsuddannelse” skyldes det 
særligt to ting:

1) at profilmodellen ved hjælp af statistiske 
fremskrivninger viser, hvordan man forventer det vil 
gå bestemte ungdomsårgange, mens de resultater, 
der præsenteres i denne publikation, viser hvordan 
det reelt er gået.

2) at det er forskellige grupper, der indgår i 
opgørelserne.

Figur 39:  Andel af 30-årige, der er i gang med eller har gennemført en videregående uddannelse
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elevregistret, opgjort ult. 2011.

Figur 40: Andel 30-årige, der har gennemført eller er i gang med en videregående uddannelse
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elevregistret, opgjort ult. 2011.
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Figur 41: Andel af 30-årige med videregående uddannelse i de nordjyske kommuner
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elevregistret, opgjort ult. 2011.

Hertil kommer, at profilmodellen viser forventet ud-
dannelse hos unge med bopæl i Region Nordjylland 
i 9. klasse. Indikator 10 viser derimod det aktuelle 
uddannelsesniveau hos 30-årige, der aktuelt bor i 
Region Nordjylland. Der er generelt en tendens til, at 
en større andel af dem, der har en videregående ud-
dannelse, flytter fra regionen end dem, der ikke har en 
videregående uddannelse. Derfor betyder forskellen i 
opgørelsesmetoden,  at indbliksmodellens indikator 
for videregående uddannelse viser en lavere andel end 
profilmodellens fremskrivning. 

Det ændrer dog ikke ved vurderingen af, at profil-
modellens opgørelse er overvurderet på dette område 
og ved vigtigheden af at se på de reelt indfriede 
resultater. Derimod viser det, at det sandsynligvis 
ikke er tilstrækkeligt at gøre en god indsats for at få 
unge til at påbegynde og gennemføre en videregående 
uddannelse – som de to forrige indikatorer i øvrigt 
viste, at Region Nordjylland gør rigtig godt. Der 
skal også gøres en yderligere indsats for at mindske 
fraflytningen blandt dem, der tager en videregående 
uddannelse i regionen. 

Problematikken omkring fraflytning underbygges af 
kortillustrationen, der netop viser, at der er en lavere 
andel, der har en videregående uddannelse i de yder-
ligt beliggende kommuner.
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Der er væsentlige forskelle på tilgængeligheden af 
uddannelsesinstitutioner afhængigt af, om de unge 
bor i større byer med mange uddannelsesinstitutioner 
eller i landområder, hvor der er langt til nærmeste 
gymnasium eller erhvervsskole. 

Transporttiden til uddannelse udtrykker den geograf-
iske tilgængelighed af uddannelsestilbuddene. I det 
følgende vises kommunale forskelle i tilgængeligheden 
af uddannelsestilbud. Det gøres ved at opgøre 
transporttiden for samtlige uddannelsessøgende i 
kommunerne, i forhold til de uddannelser de søger 
eller går på. 

I kortvisningerne i dette afsnit vises andelene af elever 
i kommunerne, der har under 60 minutters transport-
tid til uddannelse inden for henholdsvis det gymna-
siale og det erhvervsfaglige område. 

Ungdomsuddannelsesinstitutionernes beliggenhed 
er vist på kortene for at vise uddannelsesudbuddenes 
geografiske fordeling. 

Figur 42 viser, at der er flest gymnasieelever med kort 
transporttid i Aalborg kommune. Her er der god 
infrastruktur og mange gymnasier. Der er færrest med 
kort transporttid i Mariagerfjord og Jammerbugt 
kommuner. De er typiske landkommuner med en stor 
andel af befolkningen bosat uden for gymnasiebyerne.

Der er færre erhvervsskoler end gymnasier. Tillige 
er erhvervsskolerne specialiserede. Derfor betyder,  

Til dette års publikation er der udarbejdet to supplerende analyser. Disse supplerer den indsigt resultaterne fra den nordjyske indbliksmodel har givet:
 Transporttid til ungdomsuddannelse.
 Forberedende og supplerende uddannelse for unge uden ungdomsuddannelse.

specifikke uddannelsesønsker hos de unge, at det 
langt fra altid er nærmeste erhvervsskole, de unge 
søger ind på. Disse forhold afspejles i transport-

TRANSPORTTID TIL UNGDOMSUDDANNELSE

TEMAINDBLIK 2013

Figur 42 : Transporttider for nordjyske elever til gymnasiale uddannelser

Brønderslev

Aalborg

RebildVesthimmerland

Aalborg

Mariagerfjord

Frederikshavn

Hjørring

Jammerbugt

Thisted

Morsø

Aalborg
Hjørring
Morsø
Thisted
Frederikshavn
Brønderslev
Vesthimmerland
Rebild
Jammerbugt
Mariagerfjord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Andel af elever med transporttid under 60 min.
94 %
90 %
88 %
86 %
86 %
85 %
84 %
83 %
68 %
63 %

20-30 %
30-40 %
40-50 %
50-60 %
60-70 %
70-80 %
80-90 %
90-100 %

Almengymnasiale institutioner
Erhvervsgymnasiale institutioner

Kilde: Ungedatabasen (ultimo marts 2013) og Rejseplanen.dk (17. juni 2013). 

tiden vist i nedenstående figur. Her ses det, at flere 
erhvervsskoleelever end gymnasieelever har lang 
transporttid. 
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Figur 43: Transporttider for nordjyske elever til erhvervsfaglige uddannelser
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Kilde: Ungedatabasen (ultimo marts 2013) og Rejseplanen.dk (17. juni 2013). 

Figur 43 viser, at der er meget stor forskel på, hvor 
stor en andel af eleverne i de nordjyske kommuner, 
der har transporttid til deres erhvervsskole på under 

en time. I fem kommuner (toppet af Aalborg) er det 
over halvdelen af eleverne, der har transporttid på 
under en time. I fem andre kommuner har flertallet af 

elever transport på over en time til skolen. Erhvervs-
skoleeleverne i Jammerbugt og Brønderslev er dårligst 
stillet mht. offentlig transport til skolen. I disse kom-
muner (hvor der i øvrigt heller ikke ligger erhvervsskol-
er) er det kun hhv. 22 % og 27 % af erhvervsskoleelev-
erne, der kan komme til skole på under 60 minutter.

78 %
22 %

ANDEL AF ELEVER MED TRANSPORTTID PÅ UNDER 

60 MINUTTER TIL DERES ERHVERVSSKOLE ER:

FOR DEN KOMMUNE, DER HAR FLEST OG

FOR DEN KOMMUNE, DER HAR FÆRREST.
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Dette temanedslag ser nærmere på den gruppe af 
unge, der relativt tidligt i forløbet afbryder uddan-
nelsesvejen. Enten ved ikke at påbegynde en ung-
domsuddannelse eller ved at afbryde en påbegyndt  
ungdomsuddannelse. 

Disse unge har en væsentlig lavere sandsynlighed for 
at klare sig godt i uddannelsessystemet, end dem, der 
har gennemført en ungdomsuddannelse. Derfor er 
det interessant at undersøge, hvilken betydning forbe-
redende og supplerende uddannelse har for deres 
videre uddannelsesvej.  

FORBEREDENDE OG SUPPLERENDE UDDANNELSE FOR UNGE UDEN EN UNGDOMSUDDANNELSE

Gennemførelse  
af mindst ungdoms-
uddannelse

62 %

56 %

1,10

Gennemførelse 
af videregående 
uddannelse

25 %

20 %

1,25

Gennemførelse 
af lang videregående 
uddannelse

4 %

2 %

1,99

Gruppe

Unge der som 18-årige havde 
afbrudt en ungdomsud-
dannelse og var i gang med 
forberedende eller suppler-
ende uddannelse.

Unge der som 18-årige havde 
afbrudt en ungdomsuddan-
nelse og IKKE var i gang med 
forberedende eller suppler-
ende uddannelse.

forberedende og supplerende 
uddannelses påvirkning af 
sandsynlighed for gennem-
førelse af uddannelsen 
(relativ sandsynlighed)

BETYDNING AF FORBEREDENDE
OG SUPPLERENDE UDDANNELSE 
Nedenstående tabel viser, hvor mange, der opnår 
uddannelse, blandt dem, der som 18-årige havde 
afbrudt en ungdomsuddannelse. Resultaterne viser, 
at den gruppe, der som 18-årige er i gang med 

Tabel 1: Forberedende og supplerende uddannelse blandt unge, der som 18-årige havde afbrudt en ungdomsuddannelse RELATIV SANDSYNLIGHED

 Betydningen af forberedende og 
supplerende uddannelse måles som en 
relativ sandsynlighed. Her ser man på 
forskellen mellem sandsynligheden 
for at gennemføre uddannelse for to 
grupper. Den ene gruppe er dem, der 
har modtaget forberedende eller sup-
plerende uddannelse. Den anden er 
dem, der ikke har modetaget forbere-
dende eller supplerende uddannelse.

 Indikatoren er kontrolleret for de 
betydningsfulde sociale baggrunds-
variable ”køn” og ”forældres uddan-
nelsesniveau”. Dette mål siger således 
noget om, hvor stor effekt forbered-
ende og supplerende uddannelse i sig 
selv har på de unges uddannelsesre-
sultater. 
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Gennemførelse  
af mindst ungdoms-
uddannelse

48 %

35 %

1,4

Gennemførelse 
af videregående 
uddannelse

18 %

9 %

2

Gennemførelse 
af lang videregående 
uddannelse

2 %

1 %

2,8

Gruppe

Unge der som 18-årige ikke 
havde påbegyndt en ungdoms-
uddannelse, men var i gang 
med forberedende eller 
supplerende uddannelse.

Unge der som 18-årige ikke 
havde påbegyndt en ungdoms-
uddannelse og ikke var i gang 
med forberedende eller 
supplerende uddannelse.

forberedende og supplerende 
uddannelses påvirkning af 
sandsynlighed for gennem-
førelse af uddannelsen 
(relativ sandsynlighed)

Tabel 2: Forberedende og supplerende uddannelse blandt unge, der som 18-årige ikke havde påbegyndt ungdomsuddannelse 

forberedende eller supplerende uddannelse, klarer 
sig bedre hele vejen gennem uddannelsessystemet 
end den gruppe, der ikke er i gang med forberedende 
eller supplerende uddannelse. Betydningen heraf 
bliver større jo længere hen ad uddannelsesvejen, 
man kommer. Sandsynligheden for at gennemføre 

en lang videregående uddannelse er således næsten 
dobbelt så stor for dem, der har modtaget forbere-
dende eller supplerende uddannelse.

For unge, der som 18-årige ikke havde påbegyndt 
en ungdomsuddannelse, har forberedende og 

supplerende uddannelse endnu større betydning. 
Som det fremgår af tabellen, er der væsentligt flere, 
der senere opnår de forskellige uddannelsesniveauer 
blandt dem, der har modtaget forberedende eller 
supplerende uddannelse.

Sammenligning af de to tabeller viser endvidere, at 
der i det hele taget er flere, der senere gennemfører 
uddannelse blandt dem, der har afbrudt en ungdoms-
uddannelse sammenlignet med dem, der ikke er på-
begyndt en ungdomsuddannelse som 18-årig.

Samme analyse er gennemført for de 21-årige. 
Analysen viser, at forberedende og supplerende 
uddannelse har endnu større betydning for denne 
gruppe. 

Som det fremgår ovenfor har forberedende og sup-
plerende undervisning størst effekt blandt dem, der 
ikke er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Sammen-
holdt med resultatet for de 21-årige tyder det på, at 
jo længere væk fra uddannelse de unge er, jo større er 
effekten af den forberedende og supplerende uddan-
nelse. Med andre ord er det sandsynligt, at forbere-
dende uddannelse er en effektfuld indsats over for de 
grupper, der er i risiko for at blive marginaliseret fra 
uddannelsessystemet.
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RESULTATER FOR FORBEREDENDE 
OG SUPPLERENDE UDDANNELSE 
Selvom forberedende og supplerende uddannelse kan udgøre en vigtig 
indsats, er der ikke specielt mange, der modtager forberedende og sup-
plerende uddannelse. Blandt de 18-19 årige har 3 % i løbet af 2012 delt-
aget i forberedende eller supplerende uddannelse i form af forberedende 
voksenuddannelse, ordblindeuddannelse eller almen voksenuddannelse. 
Der er endvidere 2 %, der har taget hf-enkeltfag i løbet af 2012. 

Modstående figur viser, at der er betydelig forskel mellem kommunerne i 
Region Nordjylland både i forhold til, hvor mange, der generelt har fået 
forberedende og supplerende uddannelse i 2012 og hvilken type forbere-
dende og supplerende uddannelse, der anvendes mest. Det gælder dog 
generelt, at forberedende voksenuddannelse og ordblindeundervisning 
er dem, der anvendes mindst.

Figur 44 Andel af 18-19-årige, der i løbet af 2012 har fået supplerende uddannelse
(FVU, OBU eller AVU)

Figur 45 Andel af 18-19-årige, der i løbet af 2012 har fået hf-enkeltfagsundervisning

0 % 1 % 2 % 3 % 4 %

Hele landet

Syddanmark

Sjælland

Nordjylland

Midtjylland

Hovedstaden

Avu Fvu Obu

Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Ungedatabasen, kalenderåret 2012.
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Ungedatabasen, kalenderåret 2012.

Figur 46: Type af forberedende og supplerende uddannelse i de nordjyske kommuner
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Ungedatabasen, kalenderåret 2012.
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Den nordjyske indbliksmodel - de 10 indikatorer

95%
skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse

60%
skal gennemføre
en videregående 
uddannelse

25%
skal gennemføre 
en lang videregåend 
uddannelse

Kvalifikationer 
fra grundskole

Uddannelses-
parathed samt 
tidlig søgning 
af ungdoms-
uddannelse

18-årige uden 
påbegyndt ung-
domsuddannelse

Grundskole

Overgang
til

ungdoms
uddannelse

Påbegyndt 
videregående 
uddannelse 15 
måneder efter 
afsluttet ungdoms-
uddannelse

Overgang
til

videregående
uddannelse

Fuldførelses-
procenter for 
ungdomsuddan-
nelserne

Praktikpladsstatus

Tilvalg, frafald og 
omvalg undervejs 
i ungdomsuddan-
nelsen

21-årige, der har 
gennemført eller 
er i gang med 
ungdoms-
uddannelse

Ungdoms
uddannelse

Fuldførelsespro-
center for de 
videregående 
uddannelser

30-årige, der er 
i gang med eller 
har gennemført 
videregående ud-
dannelse

Videregående
uddannelse
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I denne del af publikationen opstilles den nordjyske 
indbliksmodel med dens 10 indikatorer. 

Analysen, der præsenteres her i publikationens tredje 
del, har fungeret som baggrundsanalyse til publika-
tionens del 2. Her i del 3 gives begrundelserne for, 
hvorfor netop de udvalgte 10 indikatorer er interes-
sante og vigtige at følge. 

Formålet med at opstille den nordjyske indbliksmodel 
har været at udpege enkle og sigende indikatorer for, 
hvordan det går de unge på deres vej gennem uddan-
nelsessystemet.

Det har været en væsentlig prioritet at udvælge et 
overskueligt antal indikatorer, der har betydning 
for hele uddannelsesvejen. De skulle samtidig være 
tilpas relevante og interessante til at kunne angive, 
hvilke resultater, der skulle opgøres i såvel dette års 
publikation som i kommende års publikationer. Det 
er således analyserne i denne del, der har begrundet 
udvælgelsen af de resultater, der blev beskrevet i del 2.

Ved hjælp af disse indikatorer kan der med jævne 
mellemrum følges op på, hvordan uddannelsesmøn-
stre og resultater udvikler sig over tid. Hermed gives 
opdateret viden om den aktuelle uddannelsessitu-
ation – ikke kun på slutresultaterne men også på, 
hvordan det går med de årgange, der er undervejs i 
uddannelsessystemet.

OPSTILLING AF DEN NORDJYSKE INDBLIKSMODEL
DEL 3:

Den nordjyske indbliksmodel opstilles her i første års 
publikation af Nordjysk Uddannelsesindblik. Model-
len vil herefter blive brugt som ramme for efterfølgen-
de opgørelser af aktuelle uddannelsesresultater for 
Region Nordjylland.

Denne del af publikationen skal dog ikke blot ses som 
en baggrundsanalyse. Den giver således også i sig selv 
indsigt i, hvor stor betydning forskellige forhold har 
for, hvor mange, der gennemfører en ungdomsuddan-
nelse, en videregående uddannelse og herunder en 
lang videregående uddannelse.

Det er på baggrund af analysen 
i denne del af publikationen, 
at det blev udvalgt, hvilke 
resultater, der blev opgjort i 
publikationens del 2. 

Alle modellens 10 indikatorer 
har betydning for både den del 
af uddannelsesvejen, hvor de 
indgår, og for de efterfølgende 
uddannelsestrin.
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SAMMENFATNING

På baggrund af analyserne og vurderingerne, der 
er præsenteret i denne del af publikationen, er der 
udvalgt 10 indikatorer til at indgå i den nordjyske ind-
bliksmodel. Indbliksmodellen og dens 10 indikatorer 
er vist i figuren på forrige side.

Hver af indikatorerne giver væsentlige indblik for de 
forskellige led på uddannelsesvejen. Alle indikatorerne 
har betydning både for den del af uddannelsesvejen, 
hvor de indgår, og for de efterfølgende uddannelses-
trin. 

Den nordjyske indbliksmodel fungerer som et sup-
plement til den opfølgning, profilmodellen giver på 
de uddannelsespolitiske målsætninger. Resultater, 
der er opgjort med profilmodellen er baseret på  
fremskrivninger, der viser, hvordan det på sigt kan for-
ventes at gå. Til forskel herfra giver indbliksmodellen 
aktuelle tal for, hvordan det reelt går med de unge, 
der aktuelt er på vej gennem uddannelsessystemet. 

Den nordjyske indbliksmodel 
giver tidstro og væsentlige
indblik i uddannelsessituationen 
i Region Nordjylland.
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HVAD KAN INDBLIKSMODELLEN BRUGES TIL?
Indbliksmodellen kan fungere som et supplement til 
opfølgningen på de overordnede nationale målsæt-
ninger om, at:

 95 % af en årgang skal have en 
 ungdomsuddannelse.

 60 % skal have en videregående uddannelse. 
 og heraf skal 25 % have en lang videregående   

 uddannelse.

Det kan først vides med sikkerhed om en ungdoms-
årgang når disse mål, når denne årgang har eller 
skulle have gennemført henholdsvis en ungdomsud-
dannelse eller en videregående uddannelse. På det 
tidspunkt er det ofte for sent at påvirke, hvor mange 
på den givne årgang, der får en uddannelse. Det er 
derfor interessant at se på forhold, som man tidligere 
kan få viden om.  

Profilmodellen, der bruges til opgørelse af de ud-
dannelsespolitiske målsætninger, giver ved hjælp af 
statistiske fremskrivninger en indikation af, hvor-
vidt målsætningerne nås. Langsigtede statistiske 
fremskrivninger er imidlertid altid behæftet med 
usikkerhed. Profilmodellen opgør, hvordan det vil gå 
dem, der i dag går i 9. klasse, men siger ikke noget 
om, hvordan det går med dem, der på nuværende 
tidspunkt er længere henne ad uddannelsesvejen. 
Derfor er det nyttigt at supplere disse opgørelser, 
med aktuelle og tidstro målinger, der opgør, hvordan 
det faktisk går de årgange, der nu er på vej gennem 

Som grundlag for analyserne er der udvalgt årgange, 
der aldersmæssigt kan forventes at have afsluttet 
deres uddannelse. 

Indbliksmodellen er ikke en totalmodel over alle de 
forhold, der har betydning for at opnå uddannelse, 
men derimod en model med udvalgte og dokumen-
teret væsentlige indikatorer for opnåelse af uddan-
nelse. 

For opgørelse af samtlige analyseresultater samt 
nærmere beskrivelse af de statistiske metoder og 
analyser, der ligger bag indbliksmodellen, henvises 
til ”Bilagsrapport for Nordjysk Uddannelsesindblik 
2013” . 

uddannelsessystemet, samt de ældre årgange, der 
forventes at være kommet gennem uddannelsessyste-
met.  Dette er formålet med at opstille den nordjyske 
indbliksmodel.

HVORDAN ER INDIKATORERNE UDVALGT?
En lang række forhold har betydning for, hvorvidt en 
person får en ungdomsuddannelse eller en vid-
eregående uddannelse. Vi ved erfaringsmæssigt og fra 
tidligere undersøgelser, at forhold som køn, kulturel 
og social baggrund – særligt forældrenes uddan-
nelsesniveau - har betydning for, hvordan de unge 
klarer sig i uddannelsessystemet. Desuden har flere 
forhold omkring de unges uddannelsesvalg, uddan-
nelsesadfærd og resultater betydning for, hvorvidt de 
gennemfører en ungdomsuddannelse og videregående 
uddannelse.

Den nordjyske indbliksmodel udvælger indikatorer for 
uddannelsesvalg og uddannelsesadfærd, der har be-
tydning for, at unge mennesker opnår en uddannelse.
Udvælgelsen foregår ved en kombination af forhold 
man erfaringsmæssigt og teoretisk ved har betydning 
for unges uddannelsesvej dels ved hjælp af en statis-
tisk analyse og beregningsmodel. 

De indikatorer, der er udvalgt på baggrund af 
den statistiske analyse, har alle vist sig at have en 
signifikant og væsentlig indflydelse på, hvor stor en 
andel af en ungdomsårgang, der gennemfører en 
ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og en 
lang videregående uddannelse.

UDFORMNING AF INDBLIKSMODELLEN

At en sammenhæng er statistisk sig-
nifikant betyder, at den sammenhæng, 
der er fundet, kan forventes at være 
gældende for hele gruppen af unge, der 
skal gennem uddannelsessystemet.
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De indikatorer, der indgår på grundskoleniveau, er 
særdeles interessante, fordi de viser, at grundskole-
forløbet ud over at have betydning for, om man får 
en ungdomsuddannelse, også har mindst lige så stor 
betydning for, om man gennemfører en videregående 
uddannelse. De har endvidere endnu større betydning 
for, om det er en lang videregående uddannelse.

KVALIFIKATIONER FRA GRUNDSKOLEN
Tabel 1 viser, hvilken betydning det har for gennem-

Grundskole

Tabel 3: Betydning af at gennemføre grundskole

Gennemførelse  
af mindst ungdoms-
uddannelse

85 %

42 %

1,83

Gennemførelse 
af videregående 
uddannelse

42 %

14 %

2,31

Gennemførelse 
af lang videregående 
uddannelse

14 %

5%

1,76

Gruppe

Elever, der forlader 
grundskolen efter 9. 
eller 10. klasse

Elever, der forlader 
grundskolen før 
9. klasse 

Indikatorens påvirkning 
af sandsynlighed for 
gennemførelse af 
uddannelsen 
(relativ sandsynlighed)

førelse af en ungdomsuddannelse, videregående ud-
dannelse og lang videregående uddannelse, om man 
har forladt grundskolen før eller efter 9. klasse. 

Analysen viser - ikke overraskende - at det at gennem-
føre grundskolen er en meget vigtig indikator for den 
videre vej gennem uddannelsessystemet.  Analysen 
viser således, at de elever, der gennemfører 9. klasse 
klarer sig markant bedre hele vejen gennem uddannel-
sessystemet end de elever, der forlader grundskolen 

RELATIV SANDSYNLIGHED
 Styrken af de udvalgte indikatorer 

måles som en relativ sandsynlighed. Dette 
er forholdet mellem sandsynligheden 
for at gennemføre uddannelsen, når den 
givne indikator er til stede, og sandsyn-
ligheden for at gennemføre uddannelsen, 
når den givne indikator ikke er til stede. 

 Styrken af sammenhængen er kon-
trolleret for de betydningsfulde sociale 
baggrundsvariable ”køn” og ”forældres 
uddannelsesniveau”. Den relative 
sandsynlighed siger således noget om, 
hvor stor effekt indikatoren i sig selv har 
på de unges uddannelsesresultater.

 Som eksempel betyder en relativ 
sandsynlighed på 1,83 for ungdomsuddan-
nelse, at sandsynligheden for at gennem-
føre en ungdomsuddannelse er 1,83 gange 
så stor for den gruppe, der har gennem-
ført mindst 9. klasse, sammenlignet med 
den gruppe, der kun gennemfører 8. 
klasse. 
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før 9. klasse. Der er således over dobbelt så mange 
(85 %), der gennemfører en ungdomsuddannelse 
blandt den første gruppe sammenlignet med dem, der 
forlader grundskolen allerede efter 8. klasse. Analysen 
viser, at når der er kontrolleret for betydningen af køn 
og forældres uddannelsesniveau er sandsynligheden 
for at gennemføre en ungdomsuddannelse 1,83 gange 
større (altså næsten dobbelt så stor) for dem, der har 
gennemført grundskolen, sammenlignet med dem, 
der har forladt grundskolen efter 8. klasse. 

Dette er måske ikke så overraskende, eftersom ung-
domsuddannelser i almindelighed kræver, at man har 
afsluttet mindst 9. klasses afgangseksamen. Det er 
alligevel et ganske interessant resultat. For analysen 
er foretaget blandt 30-39-årige, og viser således, at en 
stor andel af dem, der forlod grundskolen allerede før 
9. klasse, heller ikke i de efterfølgende år er kommet 
videre i uddannelsessystemet. 

Når vi ser på andelene, der har gennemført en 
videregående uddannelse, bliver betydningen af at 
gennemføre den ordinære grundskole endnu tydelig-
ere. Sandsynligheden for at få en videregående 
uddannelse er således over dobbelt så stor, hvis man 
gennemfører grundskole, sammenlignet med, hvis 
man stopper før 9. klasse. 

Det skal dog nævnes, at det heldigvis kun er en ganske 
lille del – 1 % - af de undersøgte ungdomsårgange, der 
ikke havde gennemført minimum 9. klasse. Problemet 
hermed kan derfor ikke forventes at være stort. Det 

er alligevel vigtigt at holde øje med, at andelen, der 
forlader grundskolen inden 9. klasse, ikke stiger, da 
dette højst sandsynligt vil have væsentlig indflydelse 
på, hvor mange der får en ungdomsuddannelse og en 
videregående uddannelse.

INDBLIKMODELLENS INDIKATOR 
FRA GRUNDSKOLE
Kvalifikationer fra grundskolen er indbliksmodellens 
stærkeste indikatorer, hvilket også vil fremgå af de føl-
gende afsnit. Det står således klart, at en stor indsats 
for, at så mange som muligt gennemfører grundskolen 
smitter af på resultaterne på gennemførelse af både 
en ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og 
lang videregående uddannelse. 

Figuren for grundskole, der vises i næste spalte, angi-
ver, hvordan kvalifikationer fra grundskolen omsættes 
til en målbar indikator til den nordjyske indbliks-
model.

Forskning på området har vist, at særligt kvalifika-
tionerne i dansk og matematik er afgørende for, om 
man kommer videre i uddannelsessystemet. Det er 
derfor her defineret som en utilstrækkelig formel kvali-
fikation, hvis afgangskaraktererne i dansk og/eller 
matematik er under 2.

Grundskole

INDIKATOR 1: 
KVALIFIKATIONER 
FRA GRUNDSKOLEN

Indikatoren måler:
 Andel der ikke har gennem-

ført 9. klasses afgangsprøve

 Andel der ikke har tilstræk-
kelige formelle kvalifikationer i 
dansk og matematik
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BETYDNING AF HURTIG OPSTART
PÅ EN UNGDOMSUDDANNELSE 
Hurtig overgang fra grundskolen til en ungdomsud-
dannelse har betydning for sandsynligheden for at 
gennemføre uddannelsen. Den statistiske analyse viser 
således at:

 De elever, der går direkte fra grundskolen til en 
 ungdomsuddannelse, gennemfører i højere grad  
 såvel en ungdomsuddannelse som en videregående  
 herunder en lang videregående uddannelse. 

 Jo længere tid der går, før ungdomsuddannelsen  
 påbegyndes, jo lavere er sandsynligheden for
 at gennemføre såvel en ungdomsuddannelse som  

Overgangen til en ungdomsuddannelse
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Mindst en ungdomsudd. Videregående udd. Lang videreg. udd.

1. år 2. år 3. år 4. år 5. år el. senere

Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elev- og kvalifikationsregistret. 30-39-årige opgjort ult. okt. 2011.

Figur 47 Andel der opnår hhv. mindst en ungdomsuddannelse, videregående og lang 
videregående uddannelse fordelt på ventetid før gymnasial uddannelse

 videregående uddannelse og lang videregående 
 uddannelse.

 Betydningen af at starte hurtigt er særligt   
 stor for dem, der påbegynder en erhvervsfaglig
 ungdomsuddannelse. Blandt dem, der starter  
 direkte efter grundskolen, er der 1,2 gange så  
 stor sandsynlighed for at gennemføre ungdoms-
 uddannelsen, 1,7 gange så stor sandsynlighed  
 for at gennemføre en videregående uddannelse  
 og 2,8 gange så stor sandsynlighed for at   
 gennemføre en lang videregående uddannelse  
 sammenlignet med dem, der først påbegynder den  
 erhvervsfaglige ungdomsuddannelse senere.
 Sammenhængene er kontrolleret for køn og betyd-

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

Mindst en ungdomsudd. Videregående udd. Lang videreg. udd.

1. år 2. år 3. år 4. år 5. år el. senere

Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elev- og kvalifikationsregistret. 30-39-årige opgjort ult. okt. 2011.

Figur 48 Andel der opnår hhv. mindst en ungdomsuddannelse, videregående og lang 
videregående uddannelse fordelt på ventetid før erhvervsfaglig uddannelse

ningen af forældres uddannelsesniveau. Alligevel  
kan det ikke siges med sikkerhed om den højere 
fuldførelsesprocent blandt dem, der hurtigt påbe-
gynder en ungdomsuddannelse, er en direkte effekt 
af den hurtige opstart. Forskellen kan skyldes, at 
dem der starter tidligt op, i udgangspunktet er 
mere studieparate og har bedre kvalifikationer fra 
grundskolen. Det er sandsynligvis en kombination. 
Ikke desto mindre er andelen af en ungdomsår-
gang, der påbegynder en ungdomsuddannelse kort 
efter grundskolen en væsentlig indikator for, hvor 
mange, der fuldfører såvel en ungdomsuddannelse 
som en videregående og en lang videregående 
uddannelse.
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elev- og kvalifikationsregistret. 30-39-årige opgjort ult. okt. 2011.

Figur 49: Forskellen mellem ungdomsuddannelser på sandsynligheden for at gennemføre de 
forskellige uddannelsesniveauer

BETYDNING AF HVILKEN 
UNGDOMSUDDANNELSE DER PÅBEGYNDES 
Analysen viser, at der er væsentlig forskel på sandsyn-
ligheden for at gennemføre såvel en ungdomsuddan-
nelse som de senere uddannelsesniveauer afhængigt 
af hvilken type ungdomsuddannelse, der er påbe-
gyndt. Analysen viser således, at: 

 Der er en væsentlig større gennemførelsesprocent  
 på de gymnasiale uddannelser sammenlignet med  
 de erhvervsfaglige uddannelser

 Der er stor forskel på sandsynligheden for, at
 eleverne efterfølgende gennemfører en videre-
 gående uddannelse. Sandsynligheden for senere 
 at gennemføre en videregående uddannelse er  

 således 3,6 gange større for dem, der påbegynder  
 en gymnasial ungdomsuddannelse end dem, der  
 påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse. 

 Når det kommer til lang videregående uddannelse  
 er der endnu større forskel. Sandsynligheden for  
 at gennemføre en lang videregående uddannelse  
 er således hele 16 gange større for elever fra en  
 gymnasial uddannelse sammenlignet med elever  
 fra en erhvervsuddannelse.

Der er også er forskelle mellem de forskellige typer 
af gymnasiale uddannelser. Sandsynligheden for at 
gennemføre en videregående uddannelse er således 
1,5 gange så stor for elever med almengymnasial 
uddannelse sammenlignet med elever fra erhvervs-

gymnasiale uddannelser. I forhold til at gennemføre 
en lang videregående uddannelse er der 2,3 gange så 
stor en chance for de almengymnasiale elever som for 
de erhvervsgymnasiale elever.
Analyserne kan ikke nødvendigvis tages som udtryk 
for, at erhvervsuddannelserne præsterer dårligere end 
de gymnasiale uddannelser. En stor del af forskellen 
skyldes sandsynligvis, at erhvervsuddannelserne i 
sig selv kvalificerer til arbejde, mens de gymnasiale 
uddannelser i højere grad er en forberedelse til videre 
uddannelse. Samtidig er der en tendens til, at de 
elever, der søger en gymnasial uddannelse, i udgangs-
punktet har højere kvalifikationer fra grundskolen.  

Andelen, der søger de forskellige ungdomsuddan-
nelsesretninger, er ikke desto mindre en væsentlig 
indikator for, hvordan andelene, der gennemfører de 
forskellige uddannelsestrin, kan forventes at udvikle 
sig. Samtidig viser analysen, at det er vigtigt at være 
opmærksom på, hvordan søgningen til ungdomsud-
dannelserne fordeler sig, idet en øget søgning mod 
erhvervsuddannelser nok kan være ønskværdig i sig 
selv, men samtidig kan betyde, at der i højere grad 
skal gøres en indsats, hvis man fortsat ønsker, at en 
stor andel skal have en videregående – og en lang 
videregående – uddannelse. 
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INDIKATORER FRA OVERGANGEN
TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE 
På baggrund af foregående analyser opstilles indika-
tor 2 “tidlig søgning af samt parathed til ungdomsud-
dannelse” i den nordjyske indbliksmodel. Indikato-
rens konkrete udformning fremgår af illustrationen til 
højre.

Det har stor betydning, hvor mange, der ikke søger 
en ungdomsuddannelse i årene efter afsluttet grund-
skole. 18-årige, der ikke er påbegyndt en ungdomsud-
dannelse, er et vigtigt fokuspunkt, da denne gruppe 
af unge har øget risiko for aldrig at opnå uddannelse. 
Samtidig er andelen af 18-årige, der ikke er påbegyndt 
en ungdomsuddannelse, en klar indikation på, hvor 
mange, der kan forventes at tage en ungdomsuddan-
nelse. Dette måles med indikator 3, som udfoldes i 
illustrationen til højre.

INDIKATOR 3:
18-ÅRIGE UDEN PÅBEGYNDT 
UNGDOMSUDDANNELSE

Indikatoren måler:
 Statusmåling af andel 

18-årige, der ikke er påbegyndt 
en ungdomsuddannelse.

INDIKATOR 2:
UDDANNELSESPARATHED 
SAMT TIDLIG SØGNING AF 
UNGDOMSUDDANNELSE

Indikatoren måler:
 Andel fra 9.-10. kl., der har 

søgt en ungdomsuddannelse
 Andel der er vurderet parat 

til en ungdomsuddannelse af 
Ungdommens Uddannelses-
vejledning

 Fordelingen mellem hvilke 
typer ungdomsuddannelser, 
der er søgt.

Overgang
til

ungdoms
uddannelse

Hurtig opstart på en 
ungdomsuddannelse er en 
væsentlig indikator for, hvordan 
det går de unge videre i 
uddannelsessystemet.
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Ungdomsuddannelse

Når de unge er påbegyndt en ungdomsuddan-
nelse er det næste mål, at de unge skal fuldføre 
uddannelsen. Dette er dels et mål i sig selv dels en 
forudsætning for, at de senere kan gennemføre en 
videregående- eller en lang videregående uddan-
nelse.

Indikatorerne, der måles under ungdomsuddan-
nelsen, er derfor valgt ud fra deres betydning for 
gennemførelse af en ungdomsuddannelse. 

FULDFØRELSESPROCENTER FOR 
UNGDOMSUDDANNELSERNE
En væsentlig indikator for, hvor mange elever, der 
fuldfører ungdomsuddannelsen, er de vurderinger,  
UNI-C årligt laver af, hvor store andele af dem, der 
er påbegyndt de forskellige ungdomsuddannelser, 
der forventes at gennemføre dem.

Denne indikator adskiller sig fra de øvrige indikator-
er ved, at det ikke er et indfriet resultat den måler, 
men en vurdering og fremskrivning. Til forskel fra de 
fremskrivninger, der foretages med profilmodellen,  
er der her tale om en fremskrivning over få år og 
foretaget blandt dem, der reelt er i gang med ud-
dannelsen.  Disse vurderinger har traditionelt ramt 
tæt på de efterfølgende reelle fuldførelsesprocenter, 
og vil derfor indgå som indikator 4 i indbliksmod-
ellen. 

BETYDNING AF PRAKTIKPLADS
Af ovenstående afsnit fremgår det, at særligt 

INDIKATOR 5:
PRAKTIKPLADSSTATUS

Indikatoren måler andele, 
der et halvt år efter afsluttet 
grundforløb:

 har en praktikpladsaftale 
 fordeler sig på forskellige ud-

dannelsesrelaterede aktiviteter.
 er uden for uddannelse.

INDIKATOR 4: 
FULDFØRELSESPROCENTER 
FOR UNGDOMSUDDAN-
NELSERNE

Indikatoren måler:
 Andele som forventes 

at fuldføre de forskellige 
ungdomsuddannelsesretninger 
blandt dem, der påbegyndte en 
ungdomsuddannelse i 2011

Ungdoms
uddannelse

erhvervsuddannelserne har et stort frafald. Gennem-
førelse af erhvervsuddannelser hænger i høj grad sam-
men med, hvorvidt eleverne får en praktikpladsaftale. 

Normalt omtales andelen, der ikke har fået en prak-
tikpladsaftale som en samlet gruppe. Det er dog også 
interessant at vide, hvilken aktivitet dem, der ikke har 
fået en aftale om praktikplads, er i gang med, da det 
er meget sigende for, hvor sandsynligt det er, at de 
unge gennemfører en ungdomsuddannelse på trods 
af manglende praktikpladsaftale. Dette har hidtil 
ikke været afdækket. Derfor er der med indikator 
5 foretaget beregninger og opgørelse af, hvilken aktivi-
tet eleverne er i gang med et halvt år efter afsluttet 
grundforløb. 

Profilmodellen bruger langsig-
tede  fremskrivninger. 
Indikator 4 angiver derimod 
fremskrivninger over få år, der er 
foretaget blandt dem, der reelt er 
i gang med uddannelsen. 
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INDIKATOR  7:
21-ÅRIGE, DER ER IGANG 
MED ELLER HAR 
GENNEMFØRT EN 
UNGDOMSUDDANNELSE

Indikatoren måler:
 Andelen af 21-årige der har 

gennemført eller er i gang med 
en ungdomsuddannelse.

INDIKATOR 6:
TILVALG, FRAVALG OG 
OMVALG UNDERVEJS PÅ 
UNGDOMSUDDANNELSEN

Indikatoren måler andelene, der 
inden for det første halvanden 
år efter søgt en ungdomsud-
dannelse:

 falder fra ungdoms-
uddannelsen.

 påbegynder en ungdoms-
uddannelse.

 skifter mellem typer af ung-
domsuddannelse.

Ungdoms
uddannelse

TILVALG, FRAFALD OG OMVALG 
UNDERVEJS PÅ UNGDOMSUDDANNELSEN
Spørgsmålet om fastholdelse og frafald nuanceres 
ved at følge en ungdomsårgang det første halvandet 
år af deres ungdomsuddannelse og vise de frafald 
samt skift mellem ungdomsuddannelsesretninger, der 
er. Dette indgår som indikator 6.

STATUSMÅLING: GENNEMFØRELSE 
AF EN UNGDOMSUDDANNELSE
Endelig er det selvsagt interessant at følge, hvor 
mange, der reelt gennemfører ungdomsuddan-
nelserne. Der vil derfor som indikator 7 indgå en 
statusmåling, hvor det opgøres, hvor store andele af 
de 21-årige, der er i gang med eller har gennemført 
en ungdomsuddannelse. Det er valgt at se på de 
21-årige, da der er erfaring for at de, der ikke på dette 
tidspunkt er påbegyndt en ungdomsuddannelse, 
udgør en gruppe med stor risiko for aldrig at få en 
uddannelse.
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Som det fremgår af figur 4 har antallet af ”sabbatår” 
før en påbegyndt videregående uddannelse betydning 
for sandsynligheden for at gennemføre uddannelsen.

Sammenhængen er ikke helt så entydig som sammen-
hængen var for påbegyndelse af en ungdomsuddan-
nelse, hvor det var tydeligt, at jo før man starter jo 
bedre. For videregående uddannelser er det også en 
anbefaling, at uddannelsen påbegyndes forholdsvis 
hurtigt efter en afsluttet ungdomsuddannelse. Et 
enkelt sabbatår eller to ser dog ikke ud til at påvirke 
sandsynligheden for at gennemføre uddannelsen.

Start på en videregående uddannelse inden for de 
første år efter en afsluttet ungdomsuddannelse er 
således en indikator for gennemførelse af en vid-
eregående – og særligt en lang videregående 
– uddannelse.

BETYDNING AF TYPEN AF 
VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
Analysen viser, at sandsynligheden for at gennem-
føre uddannelsen er væsentligt forskellig mellem de 
forskellige typer af videregående uddannelse. De der 
påbegynder en universitetsuddannelse har således 
den største sandsynlighed for at gennemføre uddan-
nelsen mens de, der påbegynder en kort videregående 
uddannelse, har den laveste sandsynlighed. 

Overgangen til en videregående uddannelse
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elev- og kvalifikationsregistret. 30-39-årige opgjort ult. 2011.

Figur 50: Andel der opnår hhv. videregående og lang videregående uddannelse fordelt på 
ventetid for videregående uddannelse

Universitetsuddannelser er 
den uddannelsestype, hvor der 
er størst sandsynlighed for at 
gennemføre uddannelse, mens de 
korte videregående uddannelser 
er den type videregående uddan-
nelse, hvor færrest gennemfører.

BETYDNING AF HURTIG START PÅ EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
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Forskellen ses i særlig grad i forhold til lange vid-
eregående uddannelser. Her er sandsynligheden for at 
opnå en lang videregående uddannelse hele 12 gange 
større for dem, der har påbegyndt en universitetsud-
dannelse sammenlignet med dem, der har påbegyndt 
en professionsbachelor. 

Dette er ikke så overraskende eftersom de fleste uni-
versitetsuddannelser i sig selv er lange videregående 
uddannelser, hvorimod professionsbachelor og 
akademiuddannelser kræver efterfølgende videreud-
dannelse, før man opnår en lang videregående uddan-
nelse. Det indskærper imidlertid, at det primært er 
dem, der påbegynder universitetsuddannelser som 
første uddannelse, der skal bidrage til indfrielse af den 
uddannelsespolitiske målsætning om, at 25 % skal 

gennemføre en lang videregående uddannelse. Trods 
bachelorreformens hensigter er der endnu meget få, 
der benytter sig af muligheden for at tage en 
kandidatuddannelse efter professionsbacheloren.

Analysen viser imidlertid også det interessante, 
at sandsynligheden for at få en lang videregående 
uddannelse er 1,3 gange større for dem, der tager 
en professionsbachelor sammenlignet med sandsyn-
ligheden for dem, der tager en kort videregående 
uddannelse.     

INDIKATORER FRA OVERGANGEN 
TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
Analysen har vist, at såvel starttidspunkt som typen 
af videregående uddannelse har betydning for, hvor 
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Kilde: Egne beregninger på data fra UNI-C: Elev- og kvalifikationsregistret. 30-39-årige opgjort ult. 2011.

Figur 51 Andel der opnår hhv. VU og LVU fordelt på type af videregående uddannelse

mange der gennemfører en videregående og en lang 
videregående uddannelse. Til den del af den nord-
jyske indbliksmodel, der vedrører overgangen til 
videregående uddannelser, vælges derfor indikator 
8. Udformningen af indikatoren fremgår af neden-
stående illustration.

INDIKATOR 8:
PÅBEGYNDT VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSE 15 MÅNEDER 
EFTER ENGENNEMFØRT 
UNGDOMSUDDANNELSE

Indikatoren måler:
 Andele der er påbegyndt en 

videregående uddannelse senest 
15 måneder efter en afsluttet 
ungdomsuddannelse

 Fordeling på de forskellige 
typer af videregående uddan-
nelser

Overgang
til

videregående
uddannelse
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Videregående uddannelse

VURDERING AF HVOR MANGE, DER VIL 
FULDFØRE DEN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 
Der foretages årligt vurderinger af, hvor mange af 
dem, der aktuelt er i gang med en videregående 
uddannelse på uddannelsesinstitutionerne i Region 
Nordjylland, der forventes at fuldføre uddannelsen. 

Disse målinger giver en tidlig indikation af, hvor 
mange der vil gennemføre en videregående uddan-
nelse. De indgår derfor som indikator 9 i den nord-
jyske indbliksmodel.

ANDEL DER ER I GANG MED ELLER 
HAR GENNEMFØRT EN VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSE
Som sidste indikator i den nordjyske indbliksmodel 
indgår en statusmåling af, hvor stor en andel af de 
30-årige, der aktuelt er i gang med eller har gennem-
ført en videregående uddannelse. Det er valgt at 
foretage opgørelsen for 30-årige ud fra en afvejning 
mellem, at målingen skal kunne foretages så tidligt 
– og tidstro – som muligt, og at det samtidig er en 
aldersgruppe, hvor langt de fleste af dem, der opnår 
en videregående uddannelse, enten har gennemført 
den eller er i gang med uddannelsen.

INDIKATOR 9:
FULDFØRELSESPROCENTER 
FOR DE VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER

Indikatoren måler:
 Hvor store andele af dem, 

der aktuelt går på en vid-
eregående uddannelse, 
der forventes at gennemføre 
uddannelsen.

 Den forventede gennem-
førelsesprocent er opdelt på de 
forskellige typer af videregående 
uddannelser.

INDIKATOR 10:
30-ÅRIGE, DER ER I GANG 
MED ELLER HAR GENNEM-
FØRT EN VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSE

Indikatoren måler:
 Indikatoren er reelt en 

statusmåling af hvor stor en 
andel af de 30-årige, der på 
nuværende tidspunkt er i gang 
med eller har gennemført en 
videregående uddannelse.

Videregående
uddannelse
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