
 
 
 
 
 

Nye beregninger fra DEA viser, at det i høj 

grad er de unge piger, som vender erhvervs-

uddannelserne ryggen efter folkeskolen. Men 

pigerne vælger erhvervsuddannelser og sven-

debrevet til senere i livet. 

Den 1. marts skal folkeskolens ældste elever væl-

ge ungdomsuddannelse. Det har længe været 

kendt, at søgningen til det almene gymnasium 

stiger - og erhvervsuddannelserne bliver valgt fra. 

Der er ikke meget, der tyder på, at unge i folke-

skolen vil ændre søgemønster sammenlignet med 

de senere år. 

DEA har kigget ned i tallene, der viser, at det sær-

ligt er pigerne, der fravælger erhvervsskolerne til 

fordel for det almene gymnasium efter folkesko-

len. Kun 15 pct. af folkeskolens piger startede i 

2011 på en erhvervsuddannelse, mens hele 51 

pct. af pigerne startede på det almene gymnasi-

um. 

For folkeskoledrengenes vedkommende er er-

hvervsuddannelserne og det almene gymnasium 

stort set lige populære. 27 pct. af drengene star-

tede i 2011 på en erhvervsuddannelse. 32 pct. 

startede på det almene gymnasium.  

Men det er ikke, fordi pigerne slet ikke vælger 

erhvervsskolerne. De er bare ældre, når de gør 

det. Samlet set var 46 pct. af de elever, der star-

tede på en erhvervsuddannelse i 2011, piger.  

Metode 

DEAs beregninger er blevet til på baggrund af 

registerdata fra Danmarks Statistik. 

Her har DEA haft mulighed for at se nærmere på 

de elever, som startede på en ungdomsuddannel-

se umiddelbart efter folkeskolen (max. seks må-

neder efter folkeskolen).  

Vi har data for dem, der startede på en ungdoms-

uddannelse i 1980 og frem til i dag. Vi kender 

deres køn, valg af ungdomsuddannelse og alde-

ren for alle, der begynder på en ungdomsuddan-

nelse i et givent år. 

På den baggrund kan vi sige noget om, hvem af 

folkeskolens afgangselever der starter på hvilken 

ungdomsuddannelse – og alderen for dem, som 

begynder på en erhvervsuddannelse. 

Drenge: Erhvervsuddannelser og det almene 

gymnasium er lige populære 

Fra 1997 til 2009 var erhvervsuddannelserne 

drengenes foretrukne valg (figur 1). I 2001 starte-

de 36 pct. af drengene fra folkeskolen på en er-

hvervsuddannelse – og kun 23 pct. startede i det 

almene gymnasium. 

Siden 2009 har kurverne for drengene i figur 1 

byttet plads. I 2011 startede 27 pct. af drengene 

på en erhvervsuddannelse. 32 pct. startede på det 

almene gymnasium.  

Figur 1: Starter på ungdomsuddannelse umiddel-
bart efter folkeskolen  

 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks 

Statistik 

Note: Andel af folkeskolens afgangselever, som starter på en 

ungdomsuddannelse op til seks måneder efter afsluttet folke-

skole. Andelene summerer ikke til 100, da ikke alle folkesko-

lens afgangselever vælger at begynde en ungdomsuddannel-

se. 
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Piger: Hellere en rød studenterhue end et 

svendebrev 

Siden 1991 har det almene gymnasium været den 

ungdomsuddannelse, flest piger er startet på di-

rekte efter folkeskolen (figur 1).  

I 2011 startede hele 51 pct. af de piger, som for-

lod folkeskolen, på det almene gymnasium. Kun 

15 pct. af pigerne startede på en erhvervsuddan-

nelse.  

Det store fald i andelen af både piger og drenge, 

som startede på en erhvervsuddannelse i 1991, 

skyldes en reform af erhvervsuddannelserne dette 

år. Reformen havde særligt konsekvenser for 

dem, som startede på de tekniske erhvervsud-

dannelser – færre elever startede direkte efter 

folkeskolen, og flere valgte at begynde senere i 

livet. 

Pigerne bliver faglærte senere 

Selvom kun 15 pct. af pigerne, der forlod folkesko-

len i 2011, startede på en erhvervsuddannelse, så 

udgjorde pigerne samlet set 46 pct. af de elever, 

der startede på en erhvervsuddannelse i 2011.  

Figur 2: Kønnenes alder ved start på erhvervsud-
dannelse 

 

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik 

Note: 2011, Andel af folkeskolens afgangselever, som starter 

på en ungdomsuddannelse op til seks måneder efter afsluttet 

folkeskole. 

Pigerne er altså bare ældre, når de begynder på 

en erhvervsuddannelse – kun få går den direkte 

vej fra folkeskolen. 

 

Figur 2 viser aldersfordelingen for kvinder og 

mænd, der begyndte på en erhvervsuddannelse i 

2011.  

25 pct. af mændene begyndte direkte efter folke-

skolen, og 22 pct. var over 25 år, da de begyndte 

på en erhvervsuddannelse. Til sammenligning var 

39 pct. af de kvinder, der begyndte på en er-

hvervsuddannelse i 2011, fyldt 25 år. 16 pct. af 

kvinderne kom direkte fra folkeskolen.  

Erhvervsuddannelserne skal være et fornuftigt 

valg – også for pigerne 

Undervisningsminister Christine Antorini har med 

erhvervsuddannelsesreformen en ambition om, at 

25 pct. af de unge, som forlader folkeskolen i 

2020, skal vælge en erhvervsuddannelse.  

Hvis det skal lykkes, skal ministeren særligt over-

bevise pigerne om, at det er en god idé.  

I dag er gymnasiet– forståeligt nok – det naturlige 

valg for mange: Her kan eleverne forsætte skole-

gangen med deres venner og skal ikke tage stil-

ling til, hvad de vil være, før studenterhuen sidder 

på hovedet.  

Hvis flere – både piger og drenge – skal vælge 

erhvervsuddannelserne i fremtiden, så skal er-

hvervsuddannelserne blive et oplagt valg. Det er 

det ikke i dag.  

Det kræver, at vi gentænker ungdomsuddannel-

sessystemet i sin helhed - og videreudvikler un-

dervisningsformer, fagprofiler og muligheden for 

at samlæse på tværs af uddannelserne. Det gør vi 

i DEAs Ungdomsuddannelseskommission, der 

netop nu arbejder på en ”New Deal” for ungdoms-

uddannelserne, der sikrer, at flere unge tager en 

uddannelse, som matcher egne evner og motiva-

tion såvel som arbejdsmarkedets behov. 

 

 

Yderligere information kontakt: 

Stina Vrang Elias, adm. direktør 

Mob: +45 2329 0671 

sve@dea.nu 

 

Karina Fredenslund Ramsløv, konsulent 

Mob: +45 2254 2364 

kr@dea.nu 

 

Analysen er en del af arbejdet med DEAs Ungdomsuddan-

nelseskommission. Kommissionen er delvist finansieret 

af Industriens Fond og DSEB 
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