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Kan man tale om de unge på ungdomsuddannelserne 
som en samlet gruppe? Har de unge på de forskellige 
ungdomsuddannelser i Region Nordjylland ens for-
udsætninger for at vælge og gennemføre et uddannel-
sesforløb? Har alle unge uanset baggrund reelt et frit 
valg i forhold til ungdomsuddannelse, eller spiller den 
sociale arv stadig en stor rolle?

Vi ved fra dialogen med de forskellige ungdomsuddan-
nelser at de oplever væsentlige forskelle mellem deres 
egen elevgruppe og elevgrupperne på andre typer af 
ungdomsuddannelser. 

Vi ved at elevernes baggrund og forudsætninger har 
stor betydning for hvordan de klarer sig i uddannel-
sessystemet. Forskelle i elevernes forudsætninger har 
derfor stor betydning for de udfordringer de enkelte 
ungdomsuddannelser skal løfte. Forskellene siger også 
meget om hvor præget eleverne er af sociale og kultu-
relle faktorer i deres uddannelsesvalg.
 
Men vi mangler en præcis og samlet opgørelse af, 
hvordan elevsammensætningen ser ud på hver type af 
ungdomsuddannelse i Region Nordjylland og hvor sto-
re forskellene er. Det har vi nu undersøgt som en del af 
2015 opdateringen af Nordjysk Uddannelsesindblik.

Denne publikation præsenterer resultaterne af un-
dersøgelsen. Undersøgelsen giver for første gang en 
samlet og præcis opgørelse af elevsammensætningen 
på ungdomsuddannelserne i Region Nordjylland. 

1. Indledning

Undersøgelsen er udført af Moos-Bjerre og Lange for 
Regional Udvikling, Region Nordjylland. 

Undersøgelsen fokuserer på fire centrale 
parametre:

Det er kendt fra tidligere undersøgelser at de tre 
første parametre har stor betydning for hvordan de 
unge klarer sig i uddannelsessystemet og at væsent-
ligt færre drenge end piger får en uddannelse.

Forældres 
uddannelsesniveau

Karaktergennemsnit 
efter 9. klasse

Aldersfordeling

Kønsfordeling 
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Kort fortalt bekræfter undersøgelsen opfattelsen af 
at der er stor forskel på elevgrupperne på de forskel-
lige ungdomsuddannelser. Ungdomsuddannelserne 
repræsenterer vidt forskellige udsnit af de uddannel-
sesaktive i Nordjylland. De har derfor vidt forskellige 
udfordringer i forhold til at få eleverne gennem 
uddannelsen og forberedt til eventuel videreuddan-
nelse.

Forskellene kommer tydeligst til udtryk mellem det 
almene gymnasium og erhvervsuddannelserne:

 En elev i det almene gymnasium (STX) kommer 
typisk fra hjem med højt uddannelsesniveau, har høje 
grundskolekarakterer, går direkte til ungdomsuddan-
nelse efter grundskolen og er typisk en pige.

 En elev på erhvervsuddannelserne (EUD) har typisk 
faglærte eller ufaglærte forældre, har typisk et karak-
tergennemsnit fra grundskolen under 7 (hver tredje 
har under 4), er i en tredjedel af tilfældene over 20 år 
ved påbegyndt uddannelse og er lige så ofte en dreng 
som en pige.

De markant forskellige fordelinger i forhold til under-
søgelsens fire parametre viser altså at STX-eleverne 
generelt har et bedre udgangspunkt for et succesfyldt 
uddannelsesforløb end EUD-eleverne og eleverne på 
højere forberedelseseksamen (HF).

Undersøgelsens hovedresultater
STORE FORSKELLE I UNGDOMSUDDANNELSERNES ELEVSAMMENSÆTNING

STX-elever:
  kommer typisk fra hjem med 

højt uddannelsesniveau
 har høje grundskolekarakterer 
 går direkte til ungdomsuddan-

nelse efter grundskolen
 er typisk en pige 

EUD-elever:
 har typisk faglærte eller ufag-

lærte forældre
 har typisk et karaktergennem-

snit fra grundskolen under 7 
(hver tredje har under 4) 

 32 % er over 20 år når de påbe-
gynder uddannelsen

 er lige så ofte en dreng som en 
pige

Oversigt over betegnelser af 
ungdomsuddannelser i publikati-
onen:

 Almen gymnasial ungdomsud-
dannelse: ”STX”

 Det tekniske gymnasium: ”HTX”
 Handelsgymnasiet: ”HHX”
 Erhvervsuddannelser: ”EUD”
 Højere forberedelseseksamen: 

”HF”

Der bruges samlebetegnelsen 
”de gymnasiale uddannelser” om 
STX, HTX, HHX og HF

Det betyder således også at HF og EUD i udgangs-
punktet har en større udfordring i forhold til at hjælpe 
deres elever med at gennemføre ungdomsuddannel-
sen og eventuelt hjælpe dem videre på en videregå-
ende ud       dannelse. Udfordringen forstærkes af at de 
endvidere har en betydelig større andel elever der ikke 
er startet direkte efter grundskolen end STX, det tek-
niske gymnasium (HTX) og handelsgymnasiet (HHX).

Det betyder på den anden side også at netop EUD 
og HF har det største potentiale i forhold til at bryde 
den sociale arv og sikre større social mobilitet. En stor 
del af deres elever har nemlig ved overhovedet at søge 
ind på en ungdomsuddannelse taget det der kan blive 
første skridt til et højere uddannelsesniveau end deres 
forældre.
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Sådan fordeler eleverne sig på de enkelte ung-
domsuddannelser i forhold til analysens fire 
parametre. 

ANALYSENS RESULTATER OPDELT PÅ DE 5 UNGDOMSUDDANNELSESRETNINGER

Karakteristika for elevsammen-
sætningen på EUD:

  76 % kommer fra hjem uden videregå-
ende uddannelse. Heraf kommer 19 % fra 
hjem hvor begge forældre er ufaglærte. 
Det er den største andel på ungdomsud-
dannelserne. 

  14 % har fået et karaktergennemsnit 
over 7 efter 9. klasse. 34 % har fået et gen-
nemsnit under 4. Det er den største andel 
på ungdomsuddannelserne.

  I forhold til elevernes alder er EUD den 
mest differentierede ungdomsuddannelse. 
De har således den største gruppe der er 
over 20 år (32 %), men har samtidig en 
stor gruppe på 42 % der er mellem 17 og 
19 år og en mindre gruppe på 26 % der er 
under 17 år.   

  57 % af eleverne er drenge

Karakteristika for elevsammen-
sætningen på HF: 

  65 % kommer fra hjem hvor forældre-
ne ikke har en videregående uddannelse. 
Heraf har 13 % ufaglærte forældre. 

  11 % fik et karaktergennemsnit over 7 
efter 9. klasse. Det er den mindste andel 
på ungdomsuddannelserne. 25 % fik under 
4.

  Kun 15 % er under 17 år. Det er den 
mindste andel på ungdomsuddannelserne. 
Samtidig er hele 20 % over 20 år. De fleste 
elever på Hf (65 %) er dog mellem 17 og 
19 år.

  42 % af eleverne er drenge
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Karakteristika for elevsammen-
sætningen på STX:

  62 % af eleverne har mindst én forælder 
med videregående uddannelse. Det er den 
største andel på ungdomsuddannelserne. 
Kun 4 % af eleverne kommer fra hjem hvor 
begge forældre er ufaglærte.

  66 % havde over 7 i gennemsnit efter 9. 
klasse. Kun 2 % fik under 4. Det er hen-
holdsvis den største og mindste andel på 
ungdomsuddannelserne.

  67 % af eleverne på første årgang er 
under 17 år. Det er den største andel på 
ungdomsuddannelserne. 30 % er mellem 
17 og 19 år.

  37 % er drenge. Det  er den mindste 
andel på ungdomsuddannelserne.

Karakteristika for elevsammen-
sætningen på HHX:

  39 % af eleverne har mindst en forælder 
med videregående uddannelse. Det er en 
markant lavere andel end på STX. Kun 6 % 
af eleverne kommer fra hjem hvor foræl-
drene er ufaglærte.  

  47 % havde over 7 i gennemsnit efter 9. 
klasse. 8 % fik under 4. 

  55 % af eleverne på første årgang er 
under 17 år. Det er den mindste andel på 
de gymnasiale ungdomsuddannelser. Det 
er dog væsentlig højere end på EUD og HF. 
43 % er mellem 17 og 19 år.

  56 % er drenge. Hermed har HHX den 
mest ligelige kønsfordeling.

Karakteristika for elevsammen-
sætningen på HTX:

  49 % af eleverne har mindst en forælder 
med videregående uddannelse. Kun 4 % af 
eleverne kommer fra hjem hvor forældrene 
er ufaglærte.

  54 % havde over 7 i gennemsnit efter 
9. klasse. Det er den andenstørste andel 
på ungdomsuddannelserne. Kun 3 % fik 
under 4. 

  64 % af eleverne på første årgang er 
under 17 år. Det er den andenstørste 
andel på ungdomsuddannelserne. 34 % er 
mellem 17 og 19 år.

  Hele 72 % er drenge. Det er den klart 
største andel drenge.
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Forældres uddannelsesniveau har stadig stor be-
tydning for unges første uddannelsesvalg, nemlig 
valget af ungdomsuddannelse. Det gælder for Region 
Nordjylland såvel som for hele Danmark. 

Samtidig er det også tydeligt hvor forskellige ung-
domsuddannelserne er i forhold til at tiltrække elever 
fra hjem med forskellige uddannelsestraditioner. 
EUD tiltrækker i langt højere grad end de gymnasiale 
uddannelser elever hvor forældrene ikke har en vide-
regående uddannelse. Der er særligt forskel mellem 
EUD og STX: Andelen af elever hvor forældrene ikke 
har en videregående uddannelse er dobbelt så stor 
på EUD (76 %) som på STX (38 %).

Forskelle i forældres uddannelsesniveau
KAPITEL 3:

 
Andelen af elever med forældre 
uden en videregående uddannelse 
er dobbelt så stor på EUD som på 
STX.
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Positivt udlagt viser resultaterne at EUD er god til at 
tiltrække unge fra hjem hvor forældrene ikke har en 
videregående uddannelse. Samtidig er en femtedel 
fra hjem med ufaglærte forældre hvilket også indike-
rer en øget social mobilitet.

Herudover er der på alle ungdomsuddannelserne en 
væsentlig andel elever fra sådanne hjem selvom an-
delen er markant lavere på de gymnasiale ungdoms-
uddannelser og særligt på STX.

Der er altså en stor del af eleverne der ved at starte 
på en ungdomsuddannelse har taget det der kan 
blive første skridt til et højere uddannelsesniveau end 
deres forældre.

 
Der er en stor del af eleverne der 
ved at starte på en ungdomsud-
dannelse har taget det der kan 
blive første skridt til et højere 
uddannelsesniveau end deres 
forældre  

Figur 1 Fordeling af forældres højst opnåede uddannelse, 2013

Figur 1 viser:

  at EUD er det foretrukne valg for både 
børn af forældre uden uddannelse og foræl-
dre der er faglærte. EUD har i dag, såvel som 
tidligere, den klart største andel elever hvor 
ingen af forældrene har en videregående 
uddannelse.

  at HF og HHX ligeledes har en overvej-
ende andel elever med forældre uden vide-
regående uddannelse. Over halvdelen har 
dog en faglært uddannelse. HF skiller sig ud 
ved at hele 13% af eleverne er fra hjem hvor 
begge forældre er ufaglærte. 

  at STX derimod er det foretrukne valg for 
både børn af forældre med en mellemlang 
og en lang uddannelse.  

  at HTX har den andenstørste andel elever 
fra hjem hvor en af forældrene har en lang 
eller en mellemlang uddannelse. 
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Kilde: Moos -Bjerre og Lange. Data fra Undervisningsministeriets Databank (EAK), 2014. 

UNGDOMSUDDANNELSE SOM FØRSTE 
SKRIDT TIL AT BRYDE SOCIAL ARV



En mere kritisk udlægning af resultaterne er dog at 
det lader til at den sociale mobilitet er 
begrænset: Forældrenes uddannelsesniveau har stor 
betydning for hvilken ungdomsuddannelse de unge 
vælger. 

Fra Nordjysk Uddannelsesindblik 2013 ved vi at langt 
færre elever på EUD får en videregående uddannelse 
sammenlignet med elever på STX. Ovenstående for-
skelle mellem ungdomsuddannelserne indikerer der-
for at der også i årene fremover vil være en væsentlig 
større del, der får en videregående uddannelse, 
blandt børn af forældre med videregående uddan-
nelse end blandt børn af forældre uden videregående 
uddannelse.

 
Den sociale arv vises tydeligt ved 
at forældrenes uddannelsesni-
veau stadig har stor betydning for 
elevers valg af ungdomsuddannel-
se

De beskrevne forskelle mellem ungdomsuddannel-
serne gælder også for Danmark samlet set. Der er 
dog en lidt højere andel af elever med forældre uden 
videregående uddannelse på ungdomsuddannelserne 
i Region Nordjylland. 

Denne forskel skyldes sandsynligvis at andelen der 
har en videregående uddannelse i Region Nordjyl-
land ligger lidt under landsgennemsnittet (jf. Nord-
jysk Uddannelsesindblik).

DEN SOCIALE ARV SLÅR IGENNEM

12Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik



Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik13

De sidste ti år har der for alle ungdomsuddannel-
serne været et fald i andelen af elever hvor ingen af 
forældrene har en videregående uddannelse. Denne 
tendens følger udviklingen på landsplan hvor uddan-
nelsesniveauet generelt er steget.

Forskellene mellem de enkelte ungdomsuddannelser 
har været relativt stabile i forhold til elevandel fra 
hjem uden videregående uddannelse. Der har dog 
været interessante ændringer for HF, HHX og HTX.

Figur 2: Udvikling i andel elever, hvor ingen af forældrene har en videregående uddannelse.

Figur 2 viser: 

  at HHX sammenlignet med HF frem til 
2008 havde en større andel elever med 
forældre uden videregående uddannelse. 
Siden er andelen steget på HF så den nu 
ligger lidt over HHX. 

  at HTX har haft et væsentligt fald i 
andelen af elever hvor ingen af forældrene 
har en videregående uddannelse. 
I midten af 90’erne lå forældrenes 
uddannelsesprofil tættest på HF, men i de 
senere år er den kommet tættere på STX. 

  at STX i dag såvel som tidligere klart er 
den ungdomsuddannelse med den mind-
ste andel elever fra hjem uden videre-
gående uddannelse.  

UDVIKLING I FORÆLDRES UDDANNELSESBAGGRUND
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Eud Hf Hhx Htx Stx

Kilde: Moos-Bjerre og Lange. Data fra Undervisningsministeriets Databank  (EAK), 2014.
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Der har i de seneste år været fokus på at flere unge 
skal vælge en EUD og at niveauet på EUD skal hæves. 
Det er således vigtigt at EUD ikke bare er noget man 
vælger, hvis man ikke kan komme ind på en gymna-
sial uddannelse, men at det er et aktivt tilvalg, der 
efterfølgende fører til faglært beskæftigelige eller 
videreuddannelse.

Resultaterne i dette afsnit viser at der stadig er et 
stykke vej for indfrielsen af denne målsætning.

Der er stadig en væsentlig skævhed når man ser på 
hvilke ungdomsuddannelser der vælges af elever med 
høje karakterer fra grundskolen og hvilke der vælges af 
elever med lavere karakterer.

Figur 3 viser, således at der er en væsentlig større 
andel elever med høje karakterer fra grundskolen 
på de gymnasiale ungdomsuddannelser end der er 
på EUD og HF. Den tydeligste forskel ses mellem 
eleverne på STX, hvor langt størstedelen har et højt 
karaktergennemsnit fra grundskolen, og EUD, hvor de 
færreste har et karaktergennemsnit over middel.

Denne tendens gælder både for Region Nordjylland 
og hele Danmark, og den er stort set uændret når 
man ser udviklingen over de sidste 5 år.

Forskelle på afgangskarakterer fra grundskolen
KAPITEL 4:

 
Der er stor forskel på hvilke 
ungdomsuddannelser, der vælges 
af elever med høje karakterer fra 
grundskolen og hvilke der vælges 
af elever med  lavere karakterer.
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Figur 3 viser:

  at EUD sjældent vælges af elever der har 
fået høje karakterer i grundskolen. Kun 
14% af eleverne på erhvervsuddannelserne 
har fået et gennemsnit over 7 ved 9. klas-
ses afgangsprøve. Heraf har kun 2 % fået 
top karakter (over 9). Samtidig har 34 % af 
eleverne på EUD fået 4 eller herunder. Det er 
den klart største andel på ungdomsuddan-
nelserne. 

  at HF er præget af samme tendens. HF 
har dog en endnu mindre andel på 11 % med 
et karaktergennemsnit over middel (karak-
teren 7). Til gengæld har HF en meget stor 
andel på 64 % med et karaktergennemsnit 
mellem 4 og 7.

  at STX er den ungdomsuddannelse hvor 
eleverne har det markant højeste karak-
tergennemsnit fra grundskolen. 68 % af 
eleverne på STX har et gennemsnit over 7. 
Heraf har hele 29 % et gennemsnit over 9. 

  at HTX har den andenhøjeste andel elever 
(54 %) med et gennemsnit på mindst 7. Her-
efter følger HHX med en andel på 45 %. 

*Figuren opgør elevernes samlede gennemsnit ved udgangen af 9. klasse

Figur 3 Fordeling af karakterer ved 9. klasses afgangsprøve, 2013 
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Figur 4 viser:

  at der i de seneste 5 år kun har været 
en meget lille udvikling i forholdet mel-
lem elevers karakterer fra grundskolen og 
hvilken ungdomsuddannelse de går på. De 
gymnasiale ungdomsuddannelser har i hele 
perioden haft en væsentligt højere andel 
elever der har et gennemsnit over 7 fra 9 
klasse. STX ligger alle årene i top efterfulgt 
af HHX og HTX.
 

  at elever på EUD med et karaktergennem-
snit over 7 fra 9. klasse er steget fra 8 % i 
2008 til 13 % i 2013. Det tyder på en positiv 
udvikling hvor lidt flere af de elever, der har 
klaret sig godt i grundskolen vil vælge en 
erhvervsuddannelse. 

  at der i samme periode har været et 
næsten tilsvarende fald på 4 procentpoint i 
andelen af elever på HF der har fået over 7 i 
9. klasse.

UDVIKLING I FORHOLDET MELLEM UNGDOMSUDDANNELSE OG KARAKTERER FRA GRUNDSKOLE

Figur 4 Udviklingen i andelen, der har karaktergennemsnit over 7 efter 9. klasse 

* Tallene er opgjort fra 2008, der er året efter det blev obligatorisk for alle at gennemføre 9. klasses 
afgangsprøver. 

13 %
8 %
I 2008

ANDEL ELEVER PÅ EUD MED ET KARAK-
TERGENNEMSNIT OVER 7 FRA 9. KLASSE:

I 2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Eud Hf Hhx Htx Stx

Kilde: Moos -Bjerre og Lange. Data fra Undervisningsministeriets Databank (EAK), 2014.





20Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik

STX, HTX og HHX har en markant yngre elev-
sammen  sætning end HF og EUD.

Andelen af elever under 17 år kan ses som indikation 
på hvor mange der er gået direkte fra grundskole til 
ungdomsuddannelse. Langt de fleste under 17 år vil 
være gået direkte fra grundskolen til ungdomsuddan-
nelsen. Det skal dog ikke forstås sådan at andelen 
under 17 år svarer præcist til andelen der er startet 
direkte. Der vil også være nogle i kategorien 17-19 år 
der er gået i gang direkte efter grundskolen. 

Aldersfordeling på ungdomsuddannelserne
KAPITEL 5:

Figur 5 Aldersfordeling på ungdomsuddannelserne, 2013

Figur 5 viser:

  at på STX er 67 % af  førsteårs eleverne 
under 17

  at på HTX er den tilsvarende andel 64 %

  at på HHX er andelen 55 % 

  at på EUD er andelen 26 % 

  at på HF er andelen 15 % 

  at HF og i endnu højere grad EUD har en 
betydelig større andel elever over 20 år end 
de øvrige ungdomsuddannelser. 

 
Andelen af elever under 17 år er 
mere end fire gange så stor på STX 
og HTX som på HF.
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Den høje gennemsnitsalder giver 
HF og EUD en større udfordring 
i forhold til at hjælpe deres elever 
med at gennemføre ungdomsud-
dannelsen og eventuelt hjælpe 
dem videre på en videregående 
uddannelse.

Det er måske ikke så overraskende at EUD og HF 
har en væsentlig mindre andel der er startet direkte 
efter grundskolen. Særligt HF er netop indrettet som 
tilbud til mennesker der ønsker en gymnasial uddan-
nelse senere i livet.

Ikke desto mindre er det værd at være opmærksom 
på. For i Nordjysk Uddannelsesindblik 2013 blev 
det dokumenteret at tidsspændet mellem afsluttet 
grundskole og påbegyndt ungdomsuddannelse har 
betydning for om eleverne gennemfører en ung-
domsuddannelse og om de efterfølgende vælger en 
videregående uddannelse. Jo længere tid der går fra 
afsluttet grundskole, jo lavere er sandsynligheden 
for at de gennemfører en ungdomsuddannelse og en 
videregående uddannelse.

Det betyder at HF og EUD i udgangspunktet har en 
større udfordring i forhold til at hjælpe deres elever 
med at gennemføre ungdomsuddannelsen og even-
tuelt hjælpe dem videre på en videregående uddan-
nelse. Udfordringen forstærkes af at de endvidere 
har en betydelig større andel elever over 20 år end de 
gymnasiale uddannelser. 

Sammenlignet med landsgennemsnittet har Nord-
jylland dog en større andel elever, der er under 17 år, 
på første år af både EUD og HF. Til gengæld har de 
øvrigegymnasiale uddannelser i Nordjylland en lidt 
mindre andel end landsgennemsnittet.
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Figur 6 Udvikling i andelen af elever under 17 år på ungdomsuddannelserne i Region Nordjylland

UDVIKLING I ALDERSFORDELING PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

Figur 6 viser:

  at fordelingen af førsteårselever under 17 
år har ligget ret stabilt mellem ungdomsud-
dannelserne de sidste 20 år. 

  at HTX bryder den generelle tendens: Fra 
at have den mindste andel elever under 17 
år (12 %) i 1993 har HTX i 2013 den anden-
største andel (64 %). Altså en femdobling på 
20 år.

  at EUD havde en betydelig stigning i 
andelen under 17 år fra 1993 (24 %) til 2001 
(39 %). De sidste 5 år er andelen dog faldet 
en del igen fra 40 % i 2008 til 26 % i 2013. 

  at HHX har haft en forholdsvis jævn stig-
ning fra 44 % i 1993 til 55 % i 2013.
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Der er stor forskel i kønsfordelingen på de forskellige 
ungdomsuddannelser i såvel Region Nordjylland som 
i hele Danmark. 

Kønsfordeling på ungdomsuddannelserne
KAPITEL 6:

Figur 7 viser:

  at HTX har en markant overvægt af 
drenge på hele 72 %. 

  at STX har en overvægt af piger. Hele 
63 % af eleverne på de almene gymnasier 
er således piger. Hermed er STX den ung-
domsuddannelse der har den største andel 
af piger. 

  at HF ligeledes har en overvægt af piger 
på 58 %

  at HHX og EUD er de ungdomsuddannel-
ser med de mest ligelige fordelinger mellem 
drenge og piger. De har dog begge en over-
vægt af drenge der udgør henholdsvis 56 % 
og 57 %. Det skal her påpeges at der er stor 
forskel på kønsfordelingen på de forskellige 
retninger på EUD. 

Figur 7 Fordeling af køn, 2013 

 
Andelen af drenge er næsten dob-
belt så stor på HTX (72 %) som på 
STX (37 %).
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Figur 8: Udvikling i andel mænd på ungdomsuddannelserne

Figur 8 viser:

  at HTX har haft en væsentlig stigning i 
andelen af piger fra 10 % i 1993 til 28 % i 
2013. Den faldende andel drenge er dog 
ikke udtryk for at et mindre antal drenge 
i dag tager en teknisk gymnasial uddan-
nelse. Ændringen over tid skyldes at der 
i dag er et større antal piger – og dermed 
også større antal elever samlet set – der 
går på HTX.

  at STX har haft en forholdsvis stabil 
overvægt af piger de sidste 20 år.

  at HF har haft en væsentlig stigning 
i andelen af drenge fra 27 % til 42 %. 
Ændringen er udtryk for at der har været 
en væsentlig stigning i antallet af drenge 
der starter på HF og et (omend mindre) 
fald i antallet af piger.

  at kønsfordelingen på EUD samlet set 
har været meget stabil de sidste 20 år. 

  at HHX har haft en væsentlig stigning 
i andelen af drenge fra 43 % i 1993 til 56 
% i 2013. 

UDVIKLING I KØNSFORDELINGEN PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

Der har de sidste 20 år været en væsentlig udvikling i 
kønsfordelingen på ungdomsuddannelserne i Nord-
jylland. Køn har i dag ikke lige så stor betydning for 
valget af ungdomsuddannelse som det havde i 1993. 
Det er dog stadig en væsentlig faktor og der ses stadig 
væsentlige forskelle mellem ungdomsuddannelsernes 
kønsfordeling selvom de har nærmet sig hinanden. 
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Undersøgelsen viser samlet set at der stadig er 
væsentlige forskelle i elevsammensætningen på de 
forskellige ungdomsuddannelsesretninger. Det gælder 
for ungdomsuddannelserne i Nordjylland såvel som i 
Danmark samlet set.

Der er sket en udvikling på flere områder, men det 
samlede billede er stadig at den sociale arv sammen 
med andre væsentlige karakteristika fortsat har stor 
betydning: Forældres uddannelsesniveau, fagligt 
niveau fra grundskolen, alder og køn spiller stadig en 
væsentlig rolle for valget af ungdomsuddannelse. 

Afslutning
KAPITEL 8:

Samtidig viser undersøgelsen at de forskellige ung-
domsuddannelsesretninger har et meget forskelligt 
udgangspunkt for at sikre at deres elever gennemfører 
uddannelsen samt at de bliver kvalificeret til efterføl-
gende at gennemføre en videregående uddannelse og/
eller opnå varig beskæftigelse.
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