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Kortlægning af unges uddannelsesveje: Resume og hovedkonklusioner 

Hver femte 9. klasseelev fra 2008 har ikke fuldført en ungdomsuddannelse, når man måler 7 år efter, 

dvs. i 2015. Det svarer til 14.500 unge, der ikke har fået en ungdomsuddannelse. Af disse har 7 ud af 10 

forsøgt sig med en uddannelse, men er faldet fra. I gennemsnit har eleverne afbrudt næsten 2 uddannel-

sesforløb hver.   

 

Analysens resultater vidner om, at tusindvis af unge hvert år forlader grundskolen og går videre i det 

ordinære uddannelsessystem til noget, der ender med et nederlag. Mange af dem oplever endda mere 

end ét nederlag. Det betyder, at der i dag bruges mange ressourcer på uddannelse, der ikke bliver brugt.  

 

44 procent af de unge, der som 22-23-årige ikke har fuldført en ungdomsuddannelse, har afbrudt mindst 

et grundforløb på en erhvervsuddannelse. 24 procent har afbrudt mindst et hovedforløb, mens 18 pro-

cent har afbrudt en eller flere gymnasiale uddannelser.  

 

Blandt de mere end 50.000 unge fra årgangen, der har fuldført en ungdomsuddannelse, er der også 

mange, der har oplevet frafald. En femtedel har haft afbrudt mindst et ordinært uddannelsesforløb i løbet 

af de første 7 år efter 9. klasse.  

 

Formålet med analysen er først og fremmest at vise, hvor meget tid de unge bruger på frafald i det ordi-

nære uddannelsessystem, men analysen indeholder også et overslag over, hvor mange ressourcer der i 

dag bruges på frafald i uddannelsessystemet. Penge som alternativt kunne bruges til bedre overgange 

mellem grundskolen og uddannelsessystemet, så færre unge i fremtiden står uden ungdomsuddannelse.  

 

Samlet bruges over 1 mia. kr. i det ordinære uddannelsessystem på afbrudte uddannelser for de unge 

frem til 22-23 års alderen. Af det samlede beløb vedrører to-tredjedele, dvs. 760 mio. kr., alene de unge, 

der ikke har fået en ungdomsuddannelse endnu, når man måler deres uddannelsesniveau 7 år efter, de 

forlod 9. klasse.  

 

Det er således mange penge, som bliver brugt forgæves i uddannelsessystemet i dag. Hvis en del af de 

ressourcer blev anvendt bedre på at hjælpe flere unge til at få en ungdomsuddannelse, så er der et stort 

potentiale for at flere kommer gennem uddannelsessystemet.  
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1. Unges uddannelsesveje  

Regeringen har meldt ud, at de gerne vil mindske gruppen af unge, der ikke får en uddannelse efter 

grundskolen.1 Man har her fokus på, at hver femte elev ikke har en ungdomsuddannelse 7 år efter grund-

skolen.  

 

I forhold til regeringens mål er det interessant at sætte fokus på de ressourcer, der allerede er i systemet, 

men som bruges på frafald og omvalg, og som man kunne bruge på bedre vis til de unge, der i dag ikke 

får en uddannelse. De seneste tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling viser, at hver sjette 

ung ikke har fået en ungdomsuddannelse 10 år efter 9. klasse. Næsten alle har været i gang med mindst 

ét uddannelsesforløb. 

 

Denne analyse viser, hvor mange unge der ikke har fået en uddannelse 7 år efter, de forlod 9. klasse, og 

hvilke veje de har haft i uddannelsessystemet. Når man opgør de unges veje i systemet, så opdager man, 

at mange unge har været i gang med én eller flere uddannelser, som de så senere er faldet fra igen. Der 

er således mange ressourcer, der i dag bruges på nederlag for de unge, der ikke får en uddannelse.  

 

Uddannelsesniveau 7 år efter grundskolen 

Analysen tager afsæt i dem, der forlod 9. klasse i 2008, og deres veje i uddannelsessystemet frem til 

2015. Efter de 7 år er det gjort op, hvor mange der har fuldført en ungdomsuddannelse, og hvor mange, 

der ikke har, og vi har kortlagt, hvad de unge har brugt tiden i uddannelsessystemet på. Vi har undersøgt, 

hvor mange unge der har afbrudt forskellige former for uddannelser, og hvor længe de har været i gang.  

Til sidst har vi estimeret, hvor mange penge frafaldet koster per årgang i form af tabte undervisningsud-

gifter.  

 

Vi har i analysen set på veje i det ordinære uddannelsessystem, hvilket vil sige, at det er afbrud på of-

fentlige regulerede, ordinære fuldtidsuddannelser såsom erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddan-

nelser og 10. klasse. Det betyder, at der er set bort fra frafald på ikke-ordinære uddannelser såsom pro-

duktionsskoleophold, HF-enkeltfag m.m.  

 

Tabel 1 viser en opgørelse af, hvor mange af de unge, der forlod 9. klasse i 2008, der har fuldført en 

ungdomsuddannelse i efteråret 2015. En udførlig metodebeskrivelse er angivet i boks 2 bagerst i rap-

porten.  

 

77,4 procent af årgangen har fuldført mindst en ungdomsuddannelse 7 år efter 9. klasse svarende til 

53.600 unge ud af de 69.200 unge på hele årgangen. Hovedparten – hele 57,3 procent – har en gymna-

sial uddannelse, mens 21,5 procent har fuldført en erhvervsuddannelse. Dermed er andelen af unge med 

en gymnasial uddannelse tre gange større end andelen af faglærte uddannelser. 3 procent har både gen-

nemført en gymnasial og en faglært uddannelse.  

 

Vi har opgjort de unges uddannelsesstatus alt efter princippet om mindst en ungdomsuddannelse, dvs. 

har undersøgt om de unge har fuldført en uddannelse på gymnasialt niveau eller højere. Selvom vi foku-

serer på ordinære uddannelsesveje i rapporten i forhold til frafald, så har vi i de 53.600 unge, der har en 

ungdomsuddannelse, medtalt dem, der enten har en HF-eksamen ved hjælp af enkeltfag eller har en 

                                                                 
1 Se http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Indlaeg-af-M/160122-Bedre-stoette-til-unge  
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videregående uddannelse uden en ungdomsuddannelse først.2 Det drejer sig om 1.200 unge eller 1,7 

procent.  

 

Knap 2 procent har fuldført enten en STU eller et adgangskursus til de videregående uddannelser.  

 

20,9 procent svarende til hver femte af de unge har ikke fuldført en ungdomsuddannelse. En opgørelse 

af de seneste registeroplysninger viser, at cirka en tredjedel, af de unge der ikke har fuldført en ung-

domsuddannelse, er i gang med en uddannelse i det ordinære uddannelsessystem i slutningen af sep-

tember 2015. 

 

Tabel 1. Højeste fuldførte uddannelse 7 år efter 9. klasse for årgang 2008 

 Antal pers. Pct. 

Med mindst en ungdomsuddannelse 53.600 77,4 

Har fuldført en gymnasial uddannelse 39.600 57,3 

Har fuldført en erhvervsuddannelse 14.800 21,5 

- heraf både gymnasial og erhvervsfaglig 2.100 3,0 

Andre (HF-enkeltfag el. videregående uden ungdomsuddannelse) 1.200 1,7 

STU samt adgangskurser til videregående uddannelser 1.100 1,7 

Ingen ungdomsuddannelse 14.500 20,9 

I alt  69.200 100,00 

Anm.: Højeste fuldførte uddannelsesstatus for elever, der afsluttede 9. klasse i 2008 opgjort pr. 1. okt. 2015. Afrundet nærmeste 100.  

Kilde: AE pba. DST-registerdata.   

 

Nedenfor har vi kortlagt de unges veje i det ordinære uddannelsessystem, fra de forlod 9. klasse til slut-

ningen af september 2015.  

 

Rapporten er opdelt således, at næste afsnit vedrører de 14.500 unge, der ikke har fuldført en ungdoms-

uddannelse 7 år efter 9. klasse, og dernæst undersøges de 53.600 unge, der har fået en ungdomsud-

dannelse. 

 
  

                                                                 
2 De 1.200 er sammensat således, at de 1.100 har en HF-enkeltfagseksamen (en hel HF), og 100 har en videregående uddannelse uden en ungdoms-

uddannelse.  
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2. Veje for unge uden ungdomsuddannelse  

Tabel 2 viser uddannelsesvejene for de 14.500 unge, der ikke har fuldført en ungdomsuddannelse 7 år 

efter 9. klasse. Næsten 73 procent af de unge, der ikke har fået en ungdomsuddannelse, har oplevet at 

afbryde mindst én uddannelse på 10. klasses niveau, en gymnasial uddannelse eller hhv. et grundforløb 

eller et hovedforløb på erhvervsuddannelserne. Figur 1 viser andelen af unge, der har haft afbrud på de 

forskellige forløb. 

 

Godt hver tiende af de unge uden ungdomsuddannelse har afbrudt et 10. klasseforløb, mens cirka 3 

procent har afbrudt 10. klasse på en efterskole. 18 procent har afbrudt mindst én gymnasial uddannelse, 

mens 44 procent har afbrudt mindst ét grundforløb på erhvervsuddannelserne, og 24 procent har af-

brudt mindst ét hovedforløb. 

 

 Figur 1. Andel unge, der har afbrudt mindst én uddannelse fordelt på type, unge uden ungdoms-
uddannelse 7 år efter 9. kl. 

 

Anm.: Andel af unge, der har oplevet at afbryde en af de respektive uddannelser for elever, der afsluttede 9. klasse i 2008 og ikke har fuldført en 

ungdomsuddannelse opgjort ifht. ordinære fuldtidsuddannelser frem til sep. 2015. Bemærk, at der måles, om man har oplevet at afbryde mindst ét 

forløb inden for kategorien. Det betyder, at man godt kan have afbrudt flere forskellige forløb, men i totalen indgår man maksimalt én gang.   

Kilde: AE pba. DST-registerdata.   

 

Tabel 2 viser præcist, hvor mange der har afbrudt de forskellige typer af ungdomsuddannelser, hvor 

mange forløb de, der har afbrud, har haft, og hvor længe de har været i gang.  

 

Samlet set har de, der har afbrudt, i gennemsnit været i gang med 1,8 forløb og brugt lidt mere end 1 år.  

 

På de gymnasiale uddannelser har de, der er faldet fra, i gennemsnit været i gang med 1,2 forløb på de 

gymnasiale uddannelse af i gennemsnit 0,6 års varighed. På erhvervsuddannelserne har de frafaldne 

været i gang i længere tid, og på grundforløbene har de unge også været i gang med flere forløb, idet 

gennemsnittet er 1,6 forløb pr. frafalden.  

 

Går man endnu længere ned, så viser tallene, at flest inden for de gymnasiale uddannelser er faldet fra 

på STX (6,6 pct.) og HF (6,5 pct.), mens frafaldsandelen inden for de erhvervsfaglige uddannelser er 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Afbrudt
10.klasse,
efterskole

Afbrudt
10.klasse, alm

Afbrudte
ordinære
forløb,

gymnasiale

Afbrudte
ordinære

hovedforløb,
EUD

Afbrudte
ordinære

grundforløb,
EUD

Afbrudt én
udd.

Pct.Pct.

Andel af unge uden ungdomsuddannelse



 

  7 

størst på de tekniske uddannelser. Hver fjerde ung uden en ungdomsuddannelse har oplevet at falde fra 

de tekniske grundforløb.  

 

I boks 1 har vi kort beskrevet metoden til opgørelse af frafald i denne rapport.  

 

Boks 1. Sådan opgør vi frafald 

De frafaldsprocenter, der optræder i rapporten, viser, hvor mange unge hhv. uden og med en ungdomsuddannelse, der har 
oplevet at falde fra inden for de forskellige uddannelser. Konkret har vi været nede på hver enkelt påbegyndt ordinært ud-
dannelsesforløb siden 9. klasse og målt på, om de unge, der forlod grundskolens 9. klasser i 2008, har fuldført eller er faldet 

fra frem til seneste opgørelsestidspunkt i slutningen af 2015.  
 
De frafaldsprocenter, der fremkommer her, er således anderledes, end når man opgør andelen af en samlet tilgangspopula-

tion, der falder fra, idet vi her i rapporten måler andelen af en årgang 9. klasseelever, der er faldet fra på de forskellige ud-
dannelser alt efter, om de har fået en ungdomsuddannelse eller ej 7 år efter, de forlod 9. klasse.  
 
 

Tabel 2. Uddannelsesforløb for unge frem til 7 år efter 9. klasse, unge uden ungdomsuddannelse  

Veje for unge, der ikke har fået en ung-
domsuddannelse. 

 

Antal unge 

der har et 
forløb 

Andel med 
dette forløb 

Antal forløb 

pr. ung med 
denne vej 

Gns. tidsfor-
brug blandt 
unge med 

denne vej 

Gennemført 10. klasse, alm.   5.200  36,0  1,1   1,0  

Afbrudt 10. klasse, alm.   1.400  9,7  1,0   0,4  

Gennemført 10. klasse, efterskole   2.000  13,6  1,0   0,9  

Afbrudt 10. klasse, efterskole   400  2,9  1,0   0,4  

Afbrudte ordinære forløb, gymnasiale   2.700  18,4  1,2   0,6  

heraf: STX  1.000  6,6  1,0   0,4  

 HHX  700  5,1  1,0   0,6  

 HTX  400  2,6  1,0   0,6  

 HF  900  6,5  1,0   0,5  

 Studenterkursus  100  0,6  1,0   0,4  

Afbrudte ordinære grundforløb, EUD   6.400  43,9  1,6   0,9  

heraf: Teknik  3.800  26,2  1,4   0,7  

 Merkantil  2.000  13,5  1,1   0,9  

 
Sundhed og 
pædagogik 

 900  6,2  1,0   0,5  

 Jord til bord  1.600  11,1  1,1   0,6  

Afbrudte ordinære hovedforløb, EUD   3.500  24,1  1,1   0,9  

heraf: Teknik  1.300  9,0  1,1   1,0  

 Merkantil  1.000  6,9  1,0   0,8  

 
Sundhed og 
pædagogik 

 800  5,3  1,0   0,8  

 Jord til bord  700  4,8  1,1   0,8  

Afbrudte ordinære forløb, andet   400  2,6  1,0   1,2  

I alt, afbrudt forløb   10.500  72,6  1,8   1,1  

I alt, unge uden ungdomsuddannelse   14.500  100,0 - - 

Anm.: Uddannelsesveje for elever, der afsluttede 9. klasse i 2008 og ikke har fuldført en ungdomsuddannelse opgjort pr. sep. 2015. Afrundet til 

nærmeste 100. Bemærk, at andelen, der afbryder, måler personer med mindst et afbrud. Da en person kan indgå i flere undergrupper, summer de 

enkelte poster ikke til deltotaler.  

Kilde: AE pba. DST-registerdata.   
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Figur 2 viser en fordeling af de unge, der ikke har fuldført en ungdomsuddannelse inden for 7 år efter 9. 

klasse, og som har haft mindst et afbrud fordelt efter gennemsnit ved afgangsprøverne i 9. klasse i dansk 

og matematik. Cirka 44 procent af de unge, der er faldet fra på en eller flere uddannelser, har ikke opnået 

mindst 2 i dansk og matematik3. 27 procent ligger i kategorien ”2-<4”, mens 23 procent er kategorien 

”4-<7”, og blot 6 procent af de frafaldne fik mindst 7.  

 

Figur 2. Unge uden ungdomsuddannelse 7 år efter 9. kl. med mindst ét afbrud fordelt på afgangs-
prøve karakterer i dansk og matematik  

 

Kilde: AE pba. DST-registerdata.   

 
Figur 3A viser, hvor stort frafaldet er fordelt på de unges faglige niveau. Figuren viser, hvor stor en andel 

af de unge uden ungdomsuddannelse med forskelligt fagligt udgangspunkt i 9. klasse i dansk og mate-

matik, der er faldet fra på mindst én uddannelse.  

 

Figur 3B viser, hvor mange, der er faldet fra på de forskellige typer af uddannelser. Figuren viser et tyde-

ligt billede, af at de bogligt stærke elever har prøvet kræfter med de gymnasiale uddannelser, mens ele-

verne med lavere karakterer fra grundskolen i højere grad er faldet fra på erhvervsuddannelserne. 

 

Som beskrevet i boks 1 er det væsentligt at huske på, at der ikke måles på, hvor stor en andel af en 

tilgangsårgang på fx de gymnasiale uddannelser, der falder fra, men hvor stor en andel af unge uden 

ungdomsuddannelse fra årgang 2008, der er har haft et frafald.  

 

Næsten 6 ud af 10 af de elever, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og har fået over 7 i 

dansk og matematik, har forsøgt sig på en gymnasial uddannelse. Omvendt har 40 procent eller mere 

af elever uden ungdomsuddannelse, der fik under 7, afbrudt et grundforløb på arbejdsuddannelserne. 

Tendensen på hovedforløbene viser samme mønster.  

 

Det er vigtigt, at holde sig for øje, hvor store grupperne er. Af figur 3A-B kan man se, at der blandt unge 

uden ungdomsuddannelse, der fik mindst 7 i dansk og matematik, er forholdsvis mange, der er faldet fra, 

                                                                 
3 Af de 14.500 unge, der ikke har fuldført en ungdomsuddannelse 7 år efter 9. klasse, har ca. 4.000 ikke nogen oplysninger om afgangsprøver i dansk 

og matematik, svarende til 27,6 pct. Godt 3.000 har oplysninger men har ikke opnået 2 i dansk og matematik svarende til 19 pct. Ikke at have 

karakterer fra afgangsprøverne kan skyldes, at man går på en skole uden karakterer eller på en specialskole eller fejlindberetninger fra skolerne til 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.   

43,6

26,9

23,2

6,3

<2 eller ingen 2-4< 4-7< >=7
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og at det især er de gymnasiale uddannelser. Men som det fremgår af figur 2 så udgør gruppen af boglig 

stærke unge en ret lille andel (6,3 pct.) af de unge uden ungdomsuddannelse med frafald. Antallet af 

bogligt stærke unge med mindst 7 er på godt 870 personer ud af de i alt 14.500 unge uden ungdoms-

uddannelse, mens de udgør ca. 22.000 personer af de 53.600 med en ungdomsuddannelse. Frafaldet 

for de bogligt stærke elever, der har fået en ungdomsuddannelse, kan man læse mere om i del 3.  

 

De fleste af de frafaldne blandt de unge uden ungdomsuddannelse har altså fået under 7. Cirka 40 pro-

cent af de frafaldne uden ungdomsuddannelse fik under 2 i dansk og matematik, og halvdelen fik mellem 

2 og under 7, hvilket vidner om at det meste af frafaldsvolumen ligger blandt unge med enten middelka-

rakterer i dansk og matematik eller blandt eleverne med det fagligt dårligste udgangspunkt.  

 

Figur 3A. Andel af unge uden ungdomsuddan-
nelse, der har haft mindst et frafald fordelt ef-
ter gennemsnit i dansk og matematik i 9. klasse 

 
 

 

Figur 3B. Andel af unge uden ungdomsuddan-
nelse, der har haft frafald på forskellige ud-
dannelser fordelt efter gennemsnit i dansk og 
matematik i 9. klasse 

 
 

Anm.: Andel af unge, der ikke har fuldført en ungdomsuddannelse inden for 7 år efter 
9. kl, der har oplevet mindst ét frafald på en ordinær uddannelse, fordelt på gennem-
snit i dansk og matematik i 9. kl.  
Kilde: AE pba. DST-registerdata.  

 
Anm.: Andel af unge, der ikke har fuldført en ungdomsuddannelse inden for 7 år efter 
9. kl, der har oplevet at falde fra på forskellige ordinære uddannelser, fordelt på gen-
nemsnit i dansk og matematik i 9. kl.  
Kilde: AE pba. DST-registerdata.  

 I bilagstabel 1 er den detaljerede tabel med frafald, antal forløb og tidsforbrug vist.  

 

Frafald blandt unge uden uddannelse koster 760 mio. kr.  

Den økonomiske beregning af de unges omveje til ressourceforbrug i kroner og ører er behæftet med 

nogen usikkerhed. Derfor skal beregningerne nedenfor ses som et forsigtigt estimat på de ressourcer, 

der anvendes pr. årgang på afbrudte uddannelser. Vi har gjort flere forholdsregler i forhold til at estimere 

ressourceforbruget på afbrudte uddannelser. Blandt andet har vi medtaget 80 procent af tiden på af-

brudte uddannelser for at tage højde for, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem optællin-

gerne i elev-registeret i forhold til ind- og udskrivningsdatoer og studieaktivitet, der udløser taxametre. 

Se mere i boks 2 bagerst.  

 

Omvendt skal beregningerne ses som et forsigtigt bud på omkostningerne forbundet med afbrudte ud-

dannelser. Der er derfor ikke set på, hvad de afbrudte uddannelser koster i form af tabte skatteindtægter 

og mistet produktivitet, hvis alternativet for de unge havde været, at de stod til rådighed for arbejdsmar-

kedet, og der er ikke set på udgifter til SU grundet en forsigtighedsantagelse om, at mange unge, der 

afbryder, typisk gør det så hurtigt, at de ikke når at være fyldt 18 år og dermed være berettiget til SU.  
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Desuden ses på vejene i uddannelsessystemet frem til 7 år efter 9. klasse, hvilket vil sige, at frafald her-

efter ikke indgår. Dertil kommer også frafald uden for det ordinære system, som der er set bort fra såsom 

frafald på voksen- og efteruddannelsesforløb og produktionsskoleophold.  

 

De 10.500 unge, der ikke har fået en ungdomsuddannelse frem til 7 år efter 9. klasse, har afbrudte ud-

dannelsesforløb bag sig for 760 mio. kr. i det ordinære uddannelsessystem jf. tabel 3. 

 

Halvdelen af beløbet, 390 mio. kr., stammer fra afbrud på grundforløbene, mens 240 mio. kr. er afbrud 

på EUD-hovedforløb, og 90 mio. kr. kan henføres til de gymnasiale uddannelser. 40 mio. kr. stammer fra 

afbrud fra 10. klasse.4 Halvdelen af det samlede ressourceforbrug på afbrud stammer således fra afbrud 

på grundforløbene. 

 

Tabel 3. Ressourceforbrug på afbrudte uddannelser, unge uden ungdomsuddannelse 

 Mio. Kr.  Pct. 

Afbrud gymnasiale 90 11,9 

Afbrud EUD, grundforløb 390 51,1 

Afbrud EUD, hovedforløb 240 31,3 

Afbrud 10. klasse 40 5,8 

I alt 760 100,0 

Anm: Afrundet til nærmeste 10 mio. kr. Tabellen viser et estimat over det anslåede ressourceforbrug ved afbrudte uddannelser for årgang 2008 

fordelt på, om de unge i 2015 har fuldført en ungdomsuddannelse eller ej. Se boks 2.  

Kilde: AE pba. DST-registerdata samt takster fra FL16.    

 

Hovedparten af de 760 mio. kr. brugt til afbrudte uddannelser for de unge uden en ungdomsuddannelse 

er brugt af unge, der ikke fik mindst 2 ved afgangsprøverne i 9. klasse, jf. tabel 4. Det svarer til ca. 44 

procent af det samlede beløb på 760 mio. kr., jf. figur 4.  

 

Det er værd at bemærke, at beløbene afspejler dels størrelsen af gruppen, dvs. hvor mange unge, der 

har opnået de forskellige karakterer, men beløbet afspejler også, hvor meget den enkelte gruppe har 

trukket af ressourcer, dvs. hvor mange afbrud de har haft.  

 

Tager man højde for antallet af unge i de forskellige grupper, så er det gruppen af unge, der fik mellem 2 

og 4, der har det største forbrug. 
  

                                                                 
4 70 pct. heraf er alm. 10. klasse. Afbrudte forløb på efterskolerne vedr. således 12 mio. kr.  
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Tabel 4. Ressourceforbrug på afbrudte uddannelser blandt unge uden ungdomsudd., årgang 2008 
frem til 7 år efter 9. klasse fordelt på fagligt niveau ved afgangsprøverne i 9. klasse 

 Unge uden ungdomsuddannelse 

 
Under 2, inkl. 

ingen prøve 
2-4< 4-7< 7 eller mere Total 

 Mio. kr.  

Afbrud gymnasiale 10 20 40 20 90 

Afbrud EUD, grundforløb 190 120 70 10 390 

Afbrud EUD, hovedforløb 100 70 60 10 240 

Afbrud 10. klasse 20 10 10 0 40 

I alt 330 220 170 40 760 

      

 Antal pers. 

Antal pers.   4.600   2.800   2.400   700   10.500  

Anm: Afrundet til nærmeste 10 mio. kr. Tabellen viser et estimat over det anslåede ressourceforbrug ved afbrudte uddannelser for årgang 2008. 

Se boks 2. Fordelt efter niveau i dansk og matematik ved afgangsprøverne i 9. klasse.  

Kilde: AE pba. DST-registerdata samt takster fra FL16.    

 

Figur 4. Fordeling af samlet ressourceforbrug på afbrud, unge uden ungdomsuddannelse 

 

Kilde: AE pba. DST-registerdata samt takster fra FL16.    
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3. Veje for unge med en ungdomsuddannelse 

Blandt de 53.600 unge med en ungdomsuddannelse 7 år efter 9. klasse har knap hver femte oplevet at 

afbryde et uddannelsesforløb, jf. tabel 5 og figur 5. Flest – 8,2 procent – har afbrudt et grundforløb på 

erhvervsuddannelserne. 5,8 procent har afbrudt en gymnasial uddannelse, mens 4 procent har afbrudt 

et. Knap 2 procent har afbrudt et 10. klasse-forløb, mens 1 procent har afbrudt 10. klasse på en efterskole.  

 

Figur 5. Andel unge, der har fuldført en ungdomsuddannelse 7 år efter 9. kl., der har afbrudt en 
uddannelse 

 

Anm.: Andel af unge, der har oplevet at afbryde en af de respektive uddannelser for elever, der afsluttede 9. klasse i 2008 og ikke har fuldført en 

ungdomsuddannelse opgjort pr. sep. 2015. 

Kilde: AE pba. DST-registerdata.   

 

Blandt de unge, der fik en ungdomsuddannelse, der har afbrudt på grundforløbene på EUD, har flest 

afbrud inden for de tekniske uddannelser (4,5 pct.) med 1,1 forløb pr. ung. Inden for de gymnasiale ud-

dannelser har flest haft afbrud inden for STX (2,6 pct.) og HHX (1,7 pct.). På næsten alle uddannelser 

har de afbrudte forløb varet cirka et halvt år.  
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Tabel 5. Uddannelsesforløb for unge frem til 7 år efter 9.klasse, unge med ungdomsuddannelse  

 Veje for unge, der har fået en ungdoms-
uddannelse. 

 
Antal unge 
der har et 

forløb 

Andel med 
dette forløb 

Antal forløb 
pr. ung med 

denne vej 

Gns. Tids-
forbrug 

blandt unge 

med denne 
vej 

Gennemført 10. klasse, alm.   12.000  22,4 1,0 0,9 

Afbrudt 10. klasse, alm.   1.000  1,9 1,0 0,3 

Gennemført 10. klasse, efterskole   12.000  22,3 1,0 0,9 

Afbrudt 10. klasse, efterskole   600  1,0 1,0 0,3 

Afbrudte ordinære forløb, gymnasiale   3.100  5,8 1,1 0,5 

heraf: STX  1.400  2,6 1,0 0,4 

 HHX  900  1,7 1,0 0,5 

 HTX  600  1,1 1,0 0,5 

 HF  400  0,7 1,0 0,5 

 Studenterkursus  -    0,1 1,0 0,4 

Afbrudte ordinære grundforløb, EUD   4.400  8,2 1,2 0,5 

heraf: Teknik  2.400  4,5 1,1 0,5 

 Merkantil  1.200  2,3 1,0 0,6 

 
Sundhed og 

pædagogik 

 300  0,6 1,0 0,4 

 Jord til bord  900  1,7 1,0 0,4 

Afbrudte ordinære hovedforløb, EUD   2.200  4,1 1,0 0,6 

heraf: Teknik  800  1,4 1,0 0,7 

 Merkantil  700  1,3 1,0 0,6 

 
Sundhed og 
pædagogik 

 300  0,6 1,0 0,6 

 Jord til bord  500  0,9 1,0 0,5 

Afbrudte ordinære forløb, andet   200  0,3 1,0 0,6 

I alt, afbrudt forløb   9.800  18,3 1,3 0,6 

I alt, unge med ungdomsuddannelse   53.600  100,0 - - 

Anm.: Uddannelsesveje for elever, der afsluttede 9. klasse i 2008 og har fuldført en ungdomsuddannelse opgjort ifht. ordinære fuldtidsuddannelser 

frem til sep. 2015. Afrundet til nærmeste 100. 

Kilde: AE pba. DST-registerdata.   

 

De 9.800 unge, der har afbrudte uddannelser med sig, fordeler sig nogenlunde jævnt alt efter det faglige 

niveau ved afgangsprøverne. Cirka 40 procent fik mellem 4 og 7, mens omkring 20 procent af de unge 

ligger i de andre grupper, jf. figur 6.  
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Figur 6. Unge med ungdomsuddannelse 7 år efter 9. kl. med mindst ét afbrud fordelt på afgangs-
prøvekarakterer i dansk og matematik  

 

Kilde: AE pba. DST-registerdata.   

 
Figur 7A viser andelen af unge med en ungdomsuddannelse fordelt på det faglige niveau i 9. klasse, der 

er faldet fra mindst en uddannelse. 

 

Det er blandt eleverne med det fagligt svageste niveau, at forholdsvis flest har afbrudte forløb med sig. 

I snit havde 18 procent af de unge med en ungdomsuddannelse mindst et afbrudt uddannelsesforløb bag 

sig, men unge med et lavt fagligt udgangspunkt har mere end hver tredje et eller flere afbrudte uddan-

nelsesforløb bag sig. Frafaldet er faldende med det faglige niveau, således at under hver tiende med 

mindst 7 dansk og matematik er faldet fra en uddannelse.  

 

Som nævnt tidligere bør man huske at tolke andelen, der falder fra, i forhold til gruppernes størrelse. De 

unge, der fik under 2 i dansk og matematik, har nok det største frafald, men de udgør under hver femte 

af de frafaldne, blandt unge med en ungdomsuddannelse, jf. figur 6.  

 

Figur 7B viser, hvor mange af unge med ungdomsuddannelse, der har haft frafald på de forskellige typer 

af uddannelser. Som nævnt tidligere skal man huske på, at frafaldsandelen ikke måler, hvor stor en andel 

af tilgangen på de forskellige uddannelser, der falder fra, men andelen af de unge i årgangen fra 2008, 

der er faldet fra på de respektive uddannelser, blandt alle med en ungdomsuddannelse opgjort i 2015. 

 

Det ses, at forholdsvis mange fagligt svage unge er faldet fra på grundforløbene. I gennemsnit har 8 

procent af de unge med en ungdomsuddannelse oplevet at falde fra mindst et grundforløb på EUD. 

Blandt de unge, der fik under 2 eller ikke har prøver i både dansk og matematik, er det ca. 20 procent, og 

blandt unge med ”2-4<” er det 16,3 procent, der er faldet fra.  
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Figur 7A. Andel af unge med ungdomsuddan-
nelse, der har haft mindst et frafald fordelt ef-
ter gennemsnit i dansk og matematik i 9. klasse 

 
 

 

Figur 7B. Andel af unge med ungdomsuddan-
nelse, der har haft frafald på forskellige uddan-
nelser fordelt efter gennemsnit i dansk og ma-
tematik i 9. klasse 

 
 

Anm.: Andel af unge, der har fuldført en ungdomsuddannelse inden for 7 år efter 9. 
kl, der har oplevet mindst ét frafald på en ordinær uddannelse, fordelt på gennemsnit 
i dansk og matematik i 9. kl.  
Kilde: AE pba. DST-registerdata.  

 
Anm.: Andel af unge, der har fuldført en ungdomsuddannelse inden for 7 år efter 9. 
kl, der har oplevet at falde fra på forskellige ordinære uddannelser, fordelt på gen-
nemsnit i dansk og matematik i 9. kl.  
Kilde: AE pba. DST-registerdata. 

 

I bilagstabel 2 er den detaljerede tabel med frafald, antal forløb og tidsforbrug vist.  

 

Frafald koster 380 mio. kr. for unge med ungdomsuddannelse 

Tabel 6 viser det samlede anslåede ressourceforbrug for frafald blandt de unge, der har fået en ung-

domsuddannelse inden for 7 år efter 9. klasse. Selvom frafald for denne gruppe unge er langt mindre 

hyppigt end for de unge, der ikke har fået en ungdomsuddannelse, så beløber frafaldet sig alligevel til 

380 mio. kr., hvoraf grundforløbene udgør 160 mio. kr. svarende til 42,5 procent af det samlede beløb 

for unge med en ungdomsuddannelse. Hovedforløbene udgør 100 mio. kr., mens frafald på gymnasiale 

uddannelser udgør 80 mio. kr. eller en femtedel af hele ressourceforbruget.  

 

Tabel 6. Ressourceforbrug på afbrudte uddannelser, unge med ungdomsuddannelse 

 Mio. Kr.  Pct. 

Afbrud gymnasiale  80  21,5 

Afbrud EUD, grundforløb  160  42,5 

Afbrud EUD, hovedforløb  100  26,3 

Afbrud 10. klasse  40  9,7 

I alt  380  100,0 

Anm: Afrundet til nærmeste 10 mio. kr. Tabellen viser et estimat over det anslåede ressourceforbrug ved afbrudte uddannelser for årgang 2008 

fordelt på, om de unge i 2015 har fuldført en ungdomsuddannelse eller ej. Se boks 2.  

Kilde: AE pba. DST-registerdata samt takster fra FL16.    

 

Hovedparten af de 380 mio. kr. er brugt af unge, der fik middelkarakterer, jf. tabel 7 og figur 8. Cirka 37 

procent af det samlede beløb er brugt af elever med ”4-7<” ved afgangsprøverne i dansk og matematik, 

mens unge, der fik ”2-4<”, står for 26 procent af det samlede beløb. Dermed har midtergruppen brugt 

næsten to-tredjedele af beløbet.   
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Tabel 7. Ressourceforbrug på afbrudte uddannelser blandt unge med ungdomsudd., årgang 2008 
frem til 7 år efter 9. klasse fordelt på fagligt niveau ved afgangsprøverne i 9. klasse 

 Unge uden ungdomsuddannelse 

 
Under 2, inkl. 

ingen prøve 
2-4< 4-7< 7 eller mere Total 

 Mio. kr.  

Afbrud gymnasiale 10 10 40 20 80 

Afbrud EUD, grundforløb 40 50 60 20 160 

Afbrud EUD, hovedforløb 20 30 30 20 100 

Afbrud 10. klasse 10 10 10 10 40 

I alt 70 100 140 60 380 

      

 Antal pers. 

Antal pers.   1.700   2.300   3.900   2.000   9.800  

Anm: Afrundet til nærmeste 10 mio. kr. Tabellen viser et estimat over det anslåede ressourceforbrug ved afbrudte uddannelser for årgang 2008. 

Se boks 2. Fordelt efter niveau i dansk og matematik ved afgangsprøverne i 9. klasse.  

Kilde: AE pba. DST-registerdata samt takster fra FL16.    

 

Figur 8. Fordeling af samlet ressourceforbrug på afbrud, unge med ungdomsuddannelse 

 

Kilde: AE pba. DST-registerdata samt takster fra FL16.    
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4. Mere end en mia. kr. bruges i dag forgæves  

Antallet af afbrud for de unge, der forlod 9. klasse i 2008, har kostet i alt 1,2 mia. kr. frem til 2015, jf. 

tabel 8. To-tredjedele af beløbet stammer fra afbrudte uddannelsesforløb for unge, der ikke har fået en 

ungdomsuddannelse, det vil sige de 760 mio. kr., mens den resterende tredjedel er afbrudte forløb for 

de unge, der har fået en ungdomsuddannelse i løbet af de første 7 år.  

 

Tabel 8. Ressourceforbrug på afbrudte uddannelser, frem til 8 år efter 9. klasse 

 
Unge uden en ungdomsud-

dannelse 
Unge med en uddannelse I alt 

 Mio. Kr. 

Afbrud gymnasiale 90 80 170 

Afbrud EUD, grundforløb 390 160 550 

Afbrud EUD, hovedforløb 240 100 340 

Afbrud 10. klasse 40 40 80 

I alt 760 380 1.140 

Anm: Afrundet til nærmeste 10 mio. kr. Tabellen viser et estimat over det anslåede ressourceforbrug ved afbrudte uddannelser for årgang 2008. 

Se boks 2.  

Kilde: AE pba. DST-registerdata samt takster fra FL16.   

 

Hvis frafaldet bliver mindsket med 10 pct., vil det frigive 110 mio. kr., der allerede er i systemet, som 

eksempelvis kunne bruges på bedre overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelser. Kan frafaldet 

mindsket med eksempelvis 30 pct., så er potentialet 340 mio. kr. Det fremgår af tabel 9. 

 

Tabel 9. Potentiale ved mindsket frafald 

Potentiale ved at mindske frafald  10 pct. 30 pct. 100 pct. 

mio. kr. 110 340 1.140 

Kilde: AE pba. DST-registerdata samt takster fra FL16.   
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Boks 2. Sådan har vi gjort 

AE har kortlagt alle ordinære uddannelsesforløb efter afsluttet 9. klasse for personer, der har afsluttet 9. klasse i skoleåret 
2007/2008. Analysen benytter elevregisteret (KOTRE) frem til september 2015, dvs. op til 7 år efter afsluttet 9. klasse.  
 

I alt afsluttede 69.475 elever 9. klasse i skoleåret 2007/2008. Heraf er frasorteret ca. 200 ikke bosiddende i Danmark i 
foråret/sommeren 2008 samt ca. 100 elever, med afsluttende 9. klasse fra både efterskole og folkeskole.  
Det betyder, at AE har undersøgt uddannelsesmønstre for 69.158 personer.  

 
AE har sammenholdt elevernes videre ordinære uddannelsesforløb med karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangsprøve, 
samt om den unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller ej.  

 
Karaktergennemsnit er udregnet i afgangsprøverne i fagene for hhv. dansk og matematik, ved 9. klasses afgangsprøve. Kun 
karakterer fra skoleåret 2007/2008 er medtaget. I analysen er det mindste af disse to karaktergennemsnit benyttet til at 

opdele populationen i fire grupper; ”ingen karakterer/under 2”, ”2-<4”, ”4-<7” samt ”7 eller derover”. 
 
Den højest fuldførte uddannelse pr. september 2015 er benyttet til at undersøge, om de unge har gennemført mindst en 

ungdomsuddannelse eller ej. En ungdomsuddannelse er her defineret som en gymnasial uddannelse (HF, IB, STX, HHX, 
HTX, Dansk-Fransk Bacalaurétte eller Dansk-Tysk studentereksamen) eller et hovedforløb på en erhvervsuddannelse.  
Har en person gennemført en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) eller adgangskursus til hhv. ingeniøruddannel-

sen og værkstedsskoleforløb, men uden at have gennemført en ungdomsuddannelse, er de holdt uden for analysen.    
 
Afbrudte uddannelsesforløb er kun reelt afbrudte uddannelser og tæller derfor ikke uddannelsespauser eller afbrud, som 

efterfølges af tilgang på tilsvarende uddannelse på anden eller samme institution.       
 
I tabel 2 og 3 vedr. andelen af unge med afbrud, alle, der har haft mindst ét afbrudt forløb inden for den givne kategori. Da 

man kan have flere forløb inden for EUD, så vil man indgå i flere grupper, men kun tælle med én gang i hovedkategorien. 
 
AE har ud fra DISCED-15 klassifikationen grupperet EUD i fire kategorier:  

- Teknik dækker grupperne 2910 samt 3035-3090 
- Merkantil dækker grupperne 2915, 3015, 3030 
- Sundhed og pædagogik dækker grupperne 2925, 3010 

- Jordbrug dækker grupperne 2920 samt 3025 og 3020 
 
Erhvervsgrunduddannelsen er medregnet som en erhvervsfaglig uddannelse.  

 
AfgrænsningAfgrænsningAfgrænsningAfgrænsning    
Vi har i analysen udelukkende fokuseret på ordinære uddannelsesforløb. De ordinære uddannelser er fuldtidsuddannelser, 

der er offentligt regulerede. Det betyder, at der er set bort fra voksen- og efteruddannelse uden for det ordinære uddannel-
sessystem. Således er forløb på HF-enkeltfag, GSK-kurser, produktionsskoleophold samt højskoleophold holdt udenfor.  
 

RessourceforbrugRessourceforbrugRessourceforbrugRessourceforbrug    
Dansk Industri har indsamlet undervisningstaksterne på området ud fra Finansloven 2016 samt oplysninger fra Ministeriet 
for Børn, Undervisning og Ligestilling. Taxametre dækker undervisnings-, bygnings- og fællestakster ekskl. moms.  

De anvendte takster ses af bilagstabel 3. 
 
Det anslåede ressourceforbrug på afbrudte uddannelser er beregnet ud fra antallet af personer med de forskellige afbrud 

vægtet med den tid, de har været på uddannelsen, jf. optællingerne i Elev-registeret.  
I afsnittet hvor vi ser på afbrud fordelt på karakterniveau, har det ikke været muligt at opgøre HF og studenterkursus hver 
for sig. Derfor er der regnet med en vægtet takst.  

 
Den økonomiske beregning af de unges omveje til ressourceforbrug i kroner og ører er imidlertid behæftet med betydelig 
usikkerhed. Det skyldes først og fremmest, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem start- og slutdatoerne i Dan-

marks Statistiks elevregister og taxameterudbetalingerne for den pågældende elev. 
 
Grundprincippet for taxameterudbetalingerne er, at der kun udløses taxametre ved studieaktivitet, men der foreligger ikke 

oplysninger i elevregisteret om studieaktivitet, og om den enkelte løbende består de obligatoriske prøver. Det er meget for-
skelligt fra uddannelse til uddannelse, hvor tit studieaktiviteten måles. På nogle uddannelser måles så tit som hver uge, 
mens der på andre uddannelser måles to gange årligt. 

 
Eftersom det ikke er muligt at se den studerendes studieaktivitet i Danmarks Statistiks elevregister, er det ikke muligt præ-
cist at opgøre det driftsøkonomiske træk for de unges tid på brugt på omveje. 

 
Det må formodes, at en del af de personer, der fx afbryder en uddannelse, ikke har været studieaktive i hele indskrivnings-
perioden på uddannelsen og derfor ikke har udløst taxametre i hele studieperioden. Det bidrager isoleret set til, at det be-

regnede ressourcetræk er overvurderet i forhold til den faktiske taxameterbetaling for disse elever. 
 
På grund af den usikkerhed, der ligger i at omregne tiden brugt på omveje til ressourceforbrug, er der regnet med en sikker-

hedsmargin på 20 procent, hvilket betyder, at det kun er 80 procent af den tid, de unge bruger på omveje, der er omsat til 
ressourceforbrug i uddannelsessystemet. 
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De økonomiske beregninger nedenfor skal derfor ses som en indikation af de økonomiske ressourcer, der bruges på omveje 
i uddannelsessystemet af de unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, og af de unge, der ikke fuldfører 
 

Det er kun tid i undervisningssystemet, der indgår, dvs. at uddannelsespause holdes helt udenfor. Det, som uddannelses-
pause og forsinkelse koster i form af tabt erhvervsindkomst og heraf mindre velstand og skatter, er ikke medregnet. 
 

Der er ikke indregnet udgifter til SU på afbrudte uddannelser grundet en forsigtighedsantagelse om, at mange unge, der 
afbryder, måske typisk gør det så hurtigt, at de ikke når at være fyldt 18 år og dermed være berettiget til SU. 
 

Principperne anvendt i denne analyse er de samme som dem AE og DI anvendte i rapporten ”Veje og omveje i uddannelses-
systemet” fra januar 2013.  
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Bilag 1. Baggrundstabeller 

 

Bilagstabel 1. Uddannelsesforløb for unge frem til 7 år efter 9.klasse, fra 2008 til 2015, unge uden 
ungdomsuddannelse 

 under 2, inkl. inge prøve 2-4< 

Unge, der ikke har fuldført ung-
domsuddannelse 

Antal  
An-
del  

Forløb pr. 
ung  

Tidsf

or-
brug 

Antal  
An-
del  

Forløb pr. 
ung  

Tidsfor-
brug 

Gennemført 10. klasse, alm. 2.809 41,3 1,16 1,03 1.248 33,9 1,01 0,9 

Afbrudt 10. klasse, alm. 752 11,1 1,01 0,4 377 10,2 1 0,37 

Gennemført 10. klasse, efterskole 729 10,7 1,08 0,95 542 14,7 1,01 0,9 

Afbrudt 10. klasse, efterskole 162 2,4 1,01 0,38 123 3,3 1 0,36 

Afbrudte ordinære forløb, gymna-

siale 
369 5,4 1,15 0,58 620 16,8 1,14 0,59 

heraf:      STX 99 1,5 1,01 0,42 141 3,8 1,01 0,41 

                 HHX 83 1,2 1,01 0,56 184 5 1,03 0,61 

                 HTX 31 0,5 1 0,6 75 2 1,01 0,66 

                 HF & Studenterkursus 205 3 1,02 0,52 292 7,9 1,02 0,5 

Afbrudte ordinære grundforløb, 

EUD 
3.062 45 1,6 0,94 1.859 50,5 1,62 0,95 

heraf:     Teknik 1.804 26,5 1,41 0,76 1.134 30,8 1,4 0,77 

                Merkantil 888 13 1,07 0,89 629 17 1,07 0,86 

                Sundhed og pædagogik 509 7,5 1,03 0,52 235 6,4 1,04 0,45 

                Jord til bord 801 11,8 1,09 0,58 441 12 1,12 0,56 

Afbrudte ordinære hovedforløb, 
EUD 

1.601 23,5 1,13 0,92 1.015 27,6 1,14 0,89 

heraf:    Teknik 504 7,4 1,06 0,91 412 11,2 1,07 0,93 

               Merkantil 566 8,3 1,04 0,87 235 6,4 1,04 0,72 

               Sundhed og pædagogik 365 5,4 1,04 0,76 237 6,4 1,01 0,79 

               Jord til bord 297 4,4 1,05 0,8 220 6 1,06 0,77 

Afbrudte ordinære forløb, andet 294 4,3 1,02 1,21 25 0,7 1 1,14 

I alt, afbrudt forløb  4.573 67,3 1,83 1,16 2.820 76,6 1,91 1,15 

I alt, unge uden ungdomsuddan-
nelse 

6.800 100 - - 3.683 100 - - 

Kilde: AE på baggrund af DST-registerdata.    
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Bilagstabel 1 fortsat. Uddannelsesforløb for unge frem til 7 år efter 9.klasse, fra 2008 til 2015, 
unge uden ungdomsuddannelse 

 4-7< 7 eller mere 

Unge, der ikke har fuldført ung-

domsuddannelse 
Antal  

An-

del  

Forløb pr. 

ung  

Tidsfor-

brug 

An-

tal  

An-

del  

Forløb pr. 

ung  

Tidsfor-

brug 

Gennemført 10. klasse, alm. 994 32 1,01 0,88 153 17,5 1,02 0,86 

Afbrudt 10. klasse, alm. 238 7,7 1,01 0,39 41 4,7 1 0,43 

Gennemført 10. klasse, efterskole 517 16,6 1,02 0,9 176 20,1 1,01 0,89 

Afbrudt 10. klasse, efterskole 101 3,3 1 0,39 30 3,4 1 0,35 

Afbrudte ordinære forløb, gymna-
siale 

1.169 37,6 1,2 0,59 504 57,7 1,21 0,59 

Heraf:    STX 419 13,5 1,02 0,41 293 33,5 1,01 0,41 

                HHX 346 11,1 1,02 0,58 121 13,8 1,01 0,66 

                HTX 210 6,8 1 0,65 67 7,7 1,01 0,63 

                HF & Studenterkursus 400 12,9 1,04 0,46 125 14,3 1,02 0,45 

Afbrudte ordinære grundforløb, 
EUD 

1.243 40 1,53 0,84 187 21,4 1,36 0,64 

heraf:    Teknik 746 24 1,39 0,69 102 11,7 1,21 0,64 

               Merkantil 386 12,4 1,05 0,83 51 5,8 1,08 0,52 

               Sundhed og pædagogik 128 4,1 1,01 0,45 23 2,6 1 0,25 

               Jord til bord 308 9,9 1,09 0,5 51 5,8 1,04 0,42 

Afbrudte ordinære hovedforløb, 
EUD 

759 24,4 1,12 0,95 111 12,7 1,13 1,02 

heraf:    Teknik 338 10,9 1,09 1,06 46 5,3 1,04 1 

               Merkantil 169 5,4 1,04 0,75 25 2,9 1,08 0,86 

               Sundhed og pædagogik 139 4,5 1,03 0,95 21 2,4 1 1,01 

               Jord til bord 156 5 1,04 0,67 27 3,1 1,07 0,92 

Afbrudte ordinære forløb, andet 39 1,3 1 1,04 14 1,6 1 1,49 

I alt, afbrudt forløb  2.439 78,5 1,86 1,08 665 76,1 1,62 0,87 

I alt, unge uden ungdomsuddan-
nelse 

3.106 100 - - 874 100 - - 

Kilde: AE på baggrund af DST-registerdata.  
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Bilagstabel 2. Uddannelsesforløb for unge frem til 7 år efter 9.klasse, fra 2008 til 2015, unge med 
ungdomsuddannelse 

 under 2, inkl. ingen prøve 2-4< 

Unge, der har fuldført ungdoms-

uddannelse 
Antal  

An-

del  

Forløb 

pr. ung  

Tidsfor-

brug 
Antal  

An-

del  

Forløb pr. 

ung  

Tidsfor-

brug 

Gennemført 10. klasse, alm. 1.866 38,2 1,06 0,95 2.793 36,5 1,01 0,9 

Afbrudt 10. klasse, alm. 274 5,6 1,01 0,35 278 3,6 1 0,36 

Gennemført 10. klasse, efterskole 868 17,8 1,02 0,92 1.561 20,4 1,01 0,9 

Afbrudt 10. klasse, efterskole 80 1,6 1 0,32 114 1,5 1 0,33 

Afbrudte ordinære forløb, gymna-
siale 

202 4,1 1,07 0,51 504 6,6 1,05 0,48 

heraf:   STX 87 1,8 1,01 0,38 178 2,3 1 0,37 

              HHX 43 0,9 1 0,58 174 2,3 1,02 0,53 

              HTX 23 0,5 1 0,6 62 0,8 1 0,47 

              HF & Studenterkursus 61 1,2 1,02 0,51 112 1,5 1 0,48 

Afbrudte ordinære grundforløb, 
EUD 

971 19,9 1,22 0,59 1.246 16,3 1,21 0,59 

heraf:    Teknik 539 11 1,14 0,52 695 9,1 1,16 0,54 

               Merkantil 235 4,8 1,02 0,62 351 4,6 1,03 0,64 

               Sundhed og pædagogik 105 2,1 1,01 0,43 96 1,3 1,01 0,41 

               Jord til bord 215 4,4 1,03 0,5 238 3,1 1,03 0,42 

Afbrudte ordinære hovedforløb, 
EUD 

430 8,8 1,05 0,67 562 7,3 1,05 0,59 

heraf:    Teknik 157 3,2 1,03 0,76 227 3 1,03 0,72 

               Merkantil 137 2,8 1,01 0,66 123 1,6 1,02 0,44 

               Sundhed og pædagogik 75 1,5 1,01 0,57 109 1,4 1,03 0,59 

               Jord til bord 75 1,5 1,01 0,5 117 1,5 1,04 0,43 

Afbrudte ordinære forløb, andet 35 0,7 1 0,68 30 0,4 1,03 0,6 

I alt, afbrudt forløb  1.667 34,1 1,34 0,67 2.290 29,9 1,33 0,64 

I alt, unge med ungdomsuddan-
nelse 

4.886 100 - - 7.658 100 - - 

Kilde: AE på baggrund af DST-registerdata.    
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Bilagstabel 2 fortsat. Uddannelsesforløb for unge frem til 7 år efter 9.klasse, fra 2008 til 2015, 
unge med ungdomsuddannelse 

 4-7< 7 eller mere 

Unge, der har fuldført ungdoms-

uddannelse 
Antal  

An-

del  

Forløb pr. 

ung  

Tidsfor

brug 
Antal  

An-

del  

Forløb pr. 

ung  

Tidsfor-

brug 

Gennemført 10. klasse, alm. 5.272 27,5 1 0,9 2.038 9,3 1 0,89 

Afbrudt 10. klasse, alm. 354 1,8 1 0,33 124 0,6 1 0,34 

Gennemført 10. klasse, eft-
erskole 

4.600 24 1 0,9 4.928 22,6 1 0,9 

Afbrudt 10. klasse, efterskole 232 1,2 1 0,34 132 0,6 1 0,36 

Afbrudte ordinære forløb, gym-
nasiale 

1.442 7,5 1,07 0,49 946 4,3 1,07 0,42 

heraf:    STX 609 3,2 1 0,37 502 2,3 1,01 0,34 

               HHX 449 2,3 1 0,54 240 1,1 1 0,46 

               HTX 305 1,6 1 0,54 193 0,9 1 0,47 

               HF & Studenterkursus 176 0,9 1,01 0,43 75 0,3 1 0,41 

Afbrudte ordinære grundforløb, 

EUD 
1.607 8,4 1,17 0,52 582 2,7 1,1 0,45 

heraf:    Teknik 886 4,6 1,13 0,48 270 1,2 1,07 0,46 

               Merkantil 451 2,4 1,02 0,57 182 0,8 1,03 0,46 

               Sundhed og pædagogik 87 0,5 1 0,32 22 0,1 1 0,28 

               Jord til bord 329 1,7 1,03 0,41 137 0,6 1,02 0,34 

Afbrudte ordinære hovedforløb, 
EUD 

815 4,3 1,04 0,56 412 1,9 1,04 0,64 

heraf:    Teknik 300 1,6 1,02 0,62 81 0,4 1,01 0,65 

               Merkantil 244 1,3 1,02 0,52 192 0,9 1,03 0,63 

               Sundhed og pædagogik 99 0,5 1,01 0,58 57 0,3 1 0,46 

               Jord til bord 186 1 1,02 0,48 91 0,4 1,02 0,71 

Afbrudte ordinære forløb, andet 64 0,3 1 0,56 31 0,1 1,03 0,53 

I alt, afbrudt forløb  3.856 20,1 1,28 0,58 1.977 9,1 1,2 0,52 

I alt, unge med ungdomsuddan-
nelse 

19.166 100 - - 21.841 100 - - 

Kilde: AE på baggrund af DST-registerdata.    
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Bilagstabel 3. Anvendte taxameter-satser 

Uddannelse Beløb Prisniveau Kilde 

Alm. 10. klasse 70.200 2015 MBUL 

10. kl. efterskole 107.000 2014 MBUL 

STX 70.000 2016 FL16 

HHX 59.000 2016 FL16 

HTX 76.000 2016 FL16 

HF 81.000 2016 FL16 

Studenterkursus 108.000 2016 FL16 

EUD grundforløb, teknik & jordbrug 93.000 2016 Beregnet på FL16 

EUD grundforløb, merkantil 58.000 2016 Beregnet på FL16 

EUD grundforløb, sundhed og pædagogik 95.000 2016 FL16 

EUD hovedforløb, teknisk & jordbrug 111.000 2016 Beregnet på FL16 

EUD hovedforløb, merkantil 58.000 2016 Beregnet på FL16 

EUD hovedforløb, sundhed og pædagogik 84.000 2016 FL16 

Anm: Taxametre dækker undervisnings-, bygnings- og fællestakster ekskl. moms. 

Kilde: Indsamlet af Dansk Industri.  


