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Ungdomsuddannelser 

Ungdomsuddannelserne spiller en central rolle i for-
hold til at sikre en veluddannet arbejdsstyrke. Unge, 
der gennemfører en ungdomsuddannelse, er oftere i 
beskæftigelse og har højere produktivitet end perso-
ner, som udelukkende har en folkeskoleuddannelse.1  

Ungdomsuddannelserne kan påbegyndes efter folke-
skolen, se Factbook. Erhvervsuddannelserne og de 
gymnasiale uddannelser er langt de største. Er-
hvervsuddannelserne kvalificerer direkte til job, for-
trinsvis i den private sektor, mens de gymnasiale 
uddannelser forbereder til videregående uddannelser.  

Danmark ligger på niveau med OECD-gennemsnittet 
for, hvor stor en andel af de 25-34 årige der gennem-
fører en ungdomsuddannelse. Ifølge opgørelsen 
gennemfører 82 pct. af de 24-35 årige mindst en 
ungdomsuddannelse i 2014, se figur 8.1.  

Figur 8.1 25-34 årige med mindst en ungdoms-
uddannelse, 2014 

 
Anm.: Se Factbook for metodemæssige problemer med opgørelsen. 
Kilde: OECD. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_8. 

                                                                                       
1 Finansredegørelsen 2014. 

Opgørelsen undervurderer den danske placering, da 
den er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og 
ikke på registeroplysninger, se Factbook. 

Udviklingen i ungdomsuddannelserne 
I et historisk perspektiv er antallet af personer, der i 
Danmark tager en ungdomsuddannelse, højt. Tallet 
er vokset med ca. 16.000 siden 2004, og stigningen 
har været særlig stor siden 2009, se figur 8.2. Langt 
hovedparten af stigningen skyldes, at flere tager en 
gymnasial uddannelse. Stigningen skal dog også ses 
i lyset af nogle relativt store ungdomsårgange. 

Figur 8.2 Fuldførelse af ungdomsuddannelser, 
2004-2014 

Anm.: Kurverne, Gymnasiale uddannelser* og Erhvervsuddannelser*, 
angiver den andel af en årgang af 9. klasser fra det pågældende år, der 
forventes at have gennemført hhv. en gymnasial- eller erhvervsuddannel-
se 5 år senere. Forventningsberegningen mht. erhvervsuddannelserne 
påvirkes af en høj gennemsnitsalder for elever, der påbegynder erhvervs-
uddannelsernes grundforløb (23 år i 2014). Hvis fremskrivningsperioden 
forlænges til 10 år forventes 23 pct. at have gennemført en erhvervsud-
dannelse og 65 pct. en gymnasial uddannelse. Forventningerne beregnes 
på grundlag af den såkaldte Profilmodel for 2014.  
Kilde: Styrelsen for It og Læring og Danmarks Statistik. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_8. 

 
Inden for 5 år efter 9. klasse forventes 11 pct. af ung-
domsårgangen fra 2014 at have gennemført en er-
hvervsuddannelse, mens 60 pct. forventes af have 
gennemført en gymnasial uddannelse. Den relativt 
lave andel for erhvervsuddannelserne skyldes, at en 
del af eleverne på erhvervsuddannelserne starter, når 
de er 25 år eller derover. Den gennemsnitlige påbe-
gyndelsesalder på et grundforløb er 23 år i 2014. Den 
høje påbegyndelsesalder er også påvirket af, at man-
ge unge påbegynder mere end en ungdomsuddan-
nelse. Påbegyndelsesalder på de gymnasiale uddan-
nelser er ca. 17 år, se Factbook.  

Unge ufaglærte opnår typisk betydelige produktivi-
tetsgevinster ved at gennemføre en erhvervsuddan-
nelse, mens unge, der tager en gymnasial uddannel-
se uden efterfølgende at gennemføre en videregåen-
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de uddannelse, kun opnår en mere begrænset pro-
duktivitetsgevinst.2  

93 pct. forventes at få en ungdomsuddannelse 
Af dem, der færdiggjorde 9. klasse i 2014, forventes 
93 pct. at fuldføre mindst3 én ungdomsuddannelse 
inden for de efterfølgende 25 år, se figur 8.3.  

Fremover vil der være færre faglærte i arbejdsstyr-
ken. Fra årgangen, der færdiggjorde 9. klasse i 1990, 
til årgangen fra 2014, forventes andelen, der har 
gennemført en erhvervsuddannelse i løbet af de efter-
følgende 25 år at falde fra ca. 41 pct. til ca. 32 pct. 

Figur 8.3 Forventet gennemførelse 25 år efter 9. 
klasse, 1990-2014 

 

Anm.: ”Andel med begge” angiver den forventede andel af 9. klasseårgan-
gen, der både gennemfører en gymnasial og erhvervsuddannelse. ”VEU” 
står for voksen- og efteruddannelse. Baseret på profilmodellen 2014. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_8. 

Tilgang og frafald 
Faldet i andelen af unge med en erhvervsuddannelse 
skyldes dels en faldende tilgang til uddannelserne 
dels et stort frafald fra uddannelserne. 

Tilmeldingen til de gymnasiale uddannelser er de 
seneste ti år steget med 13 pct.-point, mens tilmel-
dingen til erhvervsuddannelserne er faldet med 11 
pct.-point. Den samlede tilmelding er steget med 2 
pct.-point. Særligt efter 2007 er der sket en markant 
ændring med en højere stigningstakt i tilmeldingen til 
de gymnasiale uddannelser og et øget fald i tilmeldin-
gen til erhvervsuddannelserne, se figur 8.4.  

                                                                                       
2 Finansredegørelse 2014. 
3 ”Mindst en” angiver både, at nogle gennemfører mere end en ungdomsuddan-

nelse og at nogle unge fuldfører en videregående uddannelse uden en registre-

ret ungdomsuddannelse. 

I 2015 har 18,5 pct. valgt en erhvervsuddannelse 
direkte efter 9. eller 10. klasse, mens 73,9 pct. har 
valgt en gymnasial uddannelse.  

Figur 8.4 Tilmelding til ungdomsuddannelser fra 
elever efter 9. og 10. klasse, 2005-2015 

 
Kilde: Styrelsen for It og Læring. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_8. 

 
Herudover er frafaldet på erhvervsuddannelserne i 
2014 på knap 50 pct. af dem, der påbegynder. Frafal-
det er næsten lige stort på grund- og hovedforløb. Til 
sammenligning er frafaldet på de gymnasiale uddan-
nelser på ca. 15 pct. og lidt lavere end for 10 år siden, 
se figur 8.5. 

Figur 8.5 Frafald på ungdomsuddannelserne, 
2004-2014 

 
Kilde: Styrelsen for It og Læring. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_8. 

Praktikpladser 
Langt hovedparten af eleverne på erhvervsuddannel-
sernes hovedforløb har en praktikplads. I 2014 er ca. 
62.000 personer4 i gang med et hovedforløb på er-
                                                                                       
4 Inkl. SOSU og den pædagogiske assistentuddannelse er 77.670 elever i gang 

med et hovedforløb. 
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hvervsuddannelserne. Heraf har 87 pct. en praktikaf-
tale, mens ca. 1.200 elever er i gang med uddannel-
se, der gennemføres uden virksomhedspraktik.  

En del af frafaldet på erhvervsuddannelserne kan 
også skyldes, at nogle unge har vanskeligt ved at 
finde en praktikplads. Under og efter krisen er antallet 
af elever, der mangler en praktikplads, steget. Stig-
ningen synes dog nu at være mindre. I 2014 var an-
tallet af praktikpladssøgende elever, som havde af-
sluttet deres grundforløb, på knap 2.700 personer. 
Det er stort set uændret fra året før, se figur 8.6.  

En stigende andel af eleverne benytter sig imidlertid 
af muligheden for skolepraktik. I 2014 drejer det sig 
om 10 pct. af eleverne, der er i gang med et hovedfor-
løb. Skolepraktik i praktikcentre bruges som supple-
ment til uddannelsesaftaler med arbejdsgivere. Der er 
uddannelsesgaranti på alle erhvervsuddannelser 
uafhængigt af hovedområde, når eleven har bestået 
grundforløbets 2. del. Gennemføres grundforløbet på 
en erhvervsuddannelse, der udbydes med skoleprak-
tik, er der garanti for, at eleven kan færdiggøre hele 
uddannelsen, hvis eleven opfylder kravene om eg-
nethed, geografisk mobilitet og aktiv praktikpladssøg-
ning. 

Figur 8.6 Erhvervsuddannelseselever med af-
sluttet grundforløb, 2008-2014 

 
Anm.: Opgørelsen af praktikpladssøgende vedrører elever med afsluttet 
grundforløb. Data er ekskl. SOSU, den pædagogiske assistentuddannelse 
samt PGU og inkl. landbrugsuddannelser. Opgjort ultimo året. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_8. 

 
En af styrkerne ved vekseluddannelsessystemet i de 
danske erhvervsuddannelser er, at elever gennem 
praktik får erfaring fra arbejdsmarkedet som fx at 
arbejde sammen med kolleger og betjene kunder. 
Ved skolepraktik får eleverne ikke helt samme ar-
bejdsmarkedserfaring som i ordinær praktik, og derfor 

kan eleverne være dårligere stillet efter endt uddan-
nelse.  

Der er imidlertid ikke tegn på, at det er tilfældet. For 
flere af erhvervsuddannelserne gælder det, at elever, 
der har gennemført (dele af) deres uddannelse i sko-
lepraktik, efterfølgende har tilsvarende beskæftigel-
sesgrad og erhvervsindkomst som sammenlignelige 
elever, der udelukkende har været i ordinær praktik.5  

Fuldførelsesalder 
Gennemsnitsalderen ved påbegyndelse af et grund-
forløb på en erhvervsuddannelse er siden 2009 ste-
get med 2 år til godt 23 år i 2014. 

Det kan skyldes, at nogle unge efter folkeskolen ar-
bejder som ufaglærte og først senere påbegynder en 
erhvervsuddannelse. Det kan også hænge sammen 
med, at ca. halvdelen af de unge har været startet på 
en anden ungdomsuddannelse tidligere og ca. 20 pct. 
har påbegyndt tre eller flere ungdomsuddannelser.6  

Endelig starter en del af eleverne på en erhvervsud-
dannelse, når de er 25 år eller derover. Det medfører, 
at den gennemsnitlige alder ved fuldførelsen af er-
hvervsuddannelserne er væsentlig højere end for de 
gymnasiale uddannelser. I 2014 var gennemsnitsal-
deren for dem, der gennemførte en erhvervsuddan-
nelse, på 29 år, mens den var 20 år for elever på de 
gymnasiale uddannelser, se figur 8.7. 

Figur 8.7 Alder for fuldførelse af ungdomsud-
dannelse, 2004-2014 

 
Kilde: Styrelsen for It og Læring. 
Figurdata: http://dx.medra.org/10.17424/RVK_8. 

Sammenlignet med andre OECD-lande er gennem-
snitalderen for nyuddannede med en erhvervsuddan-
nelse 8-9 år ældre i Danmark.7 

                                                                                       
5, 6 Det Økonomiske Råd, ”Dansk Økonomi, forår 2014”.  
7 Education at a Glance, 2014. 
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