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Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne 
 

Af 

 Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs 

 

Indledning og motivation 
I de seneste 10-15 år har der været meget fokus på frafaldet på erhvervsuddannelserne (EUD). Alle 
statistikker viser da også, at det er stort. F.eks. viser tal fra Danmarks Statistik, at 32-33 % af dem, 
der starter på EUD, ikke har gennemført 7½ år efter, mens det samme kun gælder 7-8 % af dem, der 
starter på en gymnasial ungdomsuddannelse (Nyt fra Danmarks Statistik, Nr. 352, 2011). 

Fra politisk side er der stor vilje til at finde løsninger på frafaldsproblematikken. I 2001 blev der 
således gennemført en større reform af erhvervsuddannelserne, som dog ikke løste problemet med 
frafald (Koudahl 2005). Derfor foreligger der nu et nyt forslag til reform af erhvervsuddannelserne. 
Forslaget rummer bl.a. en idé om at indføre adgangsbegrænsning i form af minimumskrav til 
afgangskaraktererne fra folkeskolen. 

Mange rapporter og undersøgelser peger på, at det primært er problemer med at skaffe 
praktikpladser, sociale og psykiske problemer, forkert pædagogik og manglende motivation hos 
eleverne, der gør udslaget for de unge, der springer fra EUD (Koudahl, 2005; Katznelson, 2008; EVA, 
2009; Humlum og Jensen, 2010; Reder og Andersen, 2012; Ugebrevet A4, 2012). I en del af 
rapporterne undersøges det også, hvad karaktererne i folkeskolen betyder for chancerne for at 
gennemføre EUD (Kolodziejczyk & Hummelgaard, 2011; Schindler, 2012; Jakobsen, 2013; Schultz, 
2013). 

Notatet her føjer sig til disse rapporter ved specielt at fokusere på, i hvilken grad dansk og 
matematikkundskaber kan forklare de store frafaldsprocenter. Mere konkret stilles der i notatet 
skarpt på sammenhængen mellem på den ene side de gennemsnitlige afgangskarakterer i 
henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøve og på den anden side 
sandsynligheden for at have gennemført et hovedforløb på en EUD eller stadig være i gang på enten 
grund- eller hovedforløb på EUD hhv. 4½ og 9½ år senere. Det undersøges desuden, hvilket af de to 
fag, der har størst betydning for succes og gennemførelse. I relation til forslaget om 
adgangsbegrænsning via karakterer fokuseres der desuden på dem, der klarer sig dårligst til 
eksamen i 9. klasse. Endelig undersøges det som noget nyt, hvilken sammenhæng der er mellem 9. 
klasses karaktererne og indtjeningen de første år som nyuddannet for dem, der gennemfører en 
erhvervsuddannelse. 

Notatet udgives samtidig med bogen ”Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne” af Vibeke 
Hetmar, der belyser dele af den samme problematik fra et kvalitativt perspektiv. 



1 
 

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne 
 

Af 

 Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs 

 

Indledning og motivation 
I de seneste 10-15 år har der været meget fokus på frafaldet på erhvervsuddannelserne (EUD). Alle 
statistikker viser da også, at det er stort. F.eks. viser tal fra Danmarks Statistik, at 32-33 % af dem, 
der starter på EUD, ikke har gennemført 7½ år efter, mens det samme kun gælder 7-8 % af dem, der 
starter på en gymnasial ungdomsuddannelse (Nyt fra Danmarks Statistik, Nr. 352, 2011). 

Fra politisk side er der stor vilje til at finde løsninger på frafaldsproblematikken. I 2001 blev der 
således gennemført en større reform af erhvervsuddannelserne, som dog ikke løste problemet med 
frafald (Koudahl 2005). Derfor foreligger der nu et nyt forslag til reform af erhvervsuddannelserne. 
Forslaget rummer bl.a. en idé om at indføre adgangsbegrænsning i form af minimumskrav til 
afgangskaraktererne fra folkeskolen. 

Mange rapporter og undersøgelser peger på, at det primært er problemer med at skaffe 
praktikpladser, sociale og psykiske problemer, forkert pædagogik og manglende motivation hos 
eleverne, der gør udslaget for de unge, der springer fra EUD (Koudahl, 2005; Katznelson, 2008; EVA, 
2009; Humlum og Jensen, 2010; Reder og Andersen, 2012; Ugebrevet A4, 2012). I en del af 
rapporterne undersøges det også, hvad karaktererne i folkeskolen betyder for chancerne for at 
gennemføre EUD (Kolodziejczyk & Hummelgaard, 2011; Schindler, 2012; Jakobsen, 2013; Schultz, 
2013). 

Notatet her føjer sig til disse rapporter ved specielt at fokusere på, i hvilken grad dansk og 
matematikkundskaber kan forklare de store frafaldsprocenter. Mere konkret stilles der i notatet 
skarpt på sammenhængen mellem på den ene side de gennemsnitlige afgangskarakterer i 
henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøve og på den anden side 
sandsynligheden for at have gennemført et hovedforløb på en EUD eller stadig være i gang på enten 
grund- eller hovedforløb på EUD hhv. 4½ og 9½ år senere. Det undersøges desuden, hvilket af de to 
fag, der har størst betydning for succes og gennemførelse. I relation til forslaget om 
adgangsbegrænsning via karakterer fokuseres der desuden på dem, der klarer sig dårligst til 
eksamen i 9. klasse. Endelig undersøges det som noget nyt, hvilken sammenhæng der er mellem 9. 
klasses karaktererne og indtjeningen de første år som nyuddannet for dem, der gennemfører en 
erhvervsuddannelse. 

Notatet udgives samtidig med bogen ”Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne” af Vibeke 
Hetmar, der belyser dele af den samme problematik fra et kvalitativt perspektiv. 



2 
 

Notatet falder i to dele: Først gives et kort overblik over de overordnede tendenser i andel 
indskrevne og gennemførte på erhvervsuddannelserne; dernæst følger en mere grundig analyse af 
gennemførelsessandsynligheden på EUD givet 9. klasses eksamenskarakterer i dansk og matematik. 

Data 
Analysen er baseret på registerdata fra årene 1982-2012. I første del af analysen indgår alle 15-årige 
fra denne periode. I anden del af analysen indgår alle 14-17-årige, der går i 9. klasse og har mindst 
én 9. klasses eksamenskarakter i enten dansk eller matematik fra skoleåret 2001/2002 eller 
skoleåret 2006/2007 – herefter benævnt ”2002” og ”2007”. 

Både i 2002 og i 2007 blev den gamle karakterskala stadig anvendt. For at gøre analyserne mere 
brugbare ift. de unge, der bliver færdige i dag, er det valgt at konvertere elevernes karakterer til den 
nye karakterskala. Dette er sket ud fra den officielle konvertering, som kan ses af tabel 1. 

Efter konvertering til den nye karakterskala er der for hver person i data beregnet en gennemsnitlig 
dansk og en gennemsnitlig matematik eksamenskarakter. I 2002 er disse gennemsnit baseret på 
maksimalt fem forskellige karakterer, nemlig eksamenskaraktererne i retskrivning, skriftlig dansk, 
mundtlig dansk, skriftlig matematik og mundtlig matematik; i 2007 er gennemsnittene baseret på 
karakteren i seks forskellige fagdiscipliner: Retskrivning, læsning, mundtlig og skriftlig dansk, 
matematisk problemløsning og matematiske færdigheder. For de personer, der ikke er gået til 
eksamen i alle fagene, er gennemsnittet baseret på færre karakterer. Både i 2002 og i 2007 havde 6 
% af de unge, der blev indskrevet på EUD, et reduceret antal karakterer. For langt størstedelen af de 
unge i denne analyse er gennemsnitskaraktererne altså baseret på alle de mulige fagdiscipliner i hhv. 
dansk og matematik med undtagelse af ordenskaraktererne. 

Tabel 1. Konvertering værdier på den gamle 13-skala til værdier på den nye 7-skala. 
Gammel 

værdi 
Ny værdi 

00 -3 
03 00 
5 00 
6 02 
7 4 
8 7 
9 7 

10 10 
11 12 
13 12 

Kilde: http://www.uvm.dk/I-fokus/7-trins-skalaen/Oversaettelsesskala-Fra-13-skalaen-til-7-trins-skalaen 
 
Gennemsnitskaraktererne er sidenhen kategoriseret i 4 grupper: Gennemsnit fra -3-1,99 svarende til 
at dumpe, fra 2-3,99, fra 4 til 6,99 og fra 7 til 12. 

De generelle tendenser i gennemførelsesprocenterne  
Indledningsvis undersøges udviklingen i gennemførelsesprocenterne på EUD og de gymnasiale 
uddannelser. Da der ikke findes oplysninger om folkeskolekarakterer længere tilbage end til 2002, 
tages der i stedet udgangspunkt i alle 15-årige, der findes i befolkningsstatistikken i årene 1982-
2002. For hver årgang følges de 15-årige 9½ år frem i uddannelsesregistrene – det betyder 
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eksempelvis, at de seneste uddannelsesoplysninger for dem, der var 15 år i 2002, stammer fra 
ultimo september 2011. 

Først undersøges, dels hvor store årgangene af 15-årige har været, dels hvor mange ud af de 
forskellige årgange, der i løbet af alderen 15 til 25 år har været indskrevet på henholdsvis EUD og de 
gymnasiale uddannelser. Her viser den øverste stiplede kurve i figur 1, at antallet af 15-årige er 
faldet relativt meget i perioden 1982-2002. F.eks. ses, at der i 1982 var over 87.000 15-årige i 
Danmark, mens antallet lå på omkring 58.000 i 2002. Antallet af unge, der bliver indskrevet på EUD, 
falder også – og endda lidt hurtigere end det samlede antal unge. Eksempelvis er antallet af dem, der 
var 15 år i 1982 – ”1982-årgangen” – som i løbet af de næste 9½ år påbegyndte EUD, omkring 
50.000, mens antallet blandt 2002-årgangen er lidt under 30.000. Selv med en uændret 
gennemførelsesprocent betyder faldet i ungdomsårgangenes størrelse, at væsentligt færre 
påbegynder en erhvervsuddannelse. Omvendt med antallet, der bliver indskrevet på en gymnasial 
uddannelse, som har ligget nogenlunde stabilt på omkring 35.000 for 1982-2002-årgangene. 

Figur 1. Antal 15-årige i hver årgang, samt antal 15-årige, der i løbet af alderen 15 til 25 år bliver 
indskrevet på henholdsvis EUD og/eller en gymnasial uddannelse. 1982-2002. 

 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Ud fra figur 1 alene er det lidt svært at vurdere ændringen i andelene, som i løbet af alderen 15 til 25 
bliver indskrevet på en EUD og/eller en gymnasial uddannelse. I figur 2 er der derfor set nærmere på 
andelene, der bliver indskrevet på de to typer ungdomsuddannelse. Figuren viser, at mens andelen, 
der bliver indskrevet på EUD, har været svagt faldende, er andelen, der påbegynder en gymnasial 
uddannelse, steget relativt meget. For erhvervsuddannelserne gælder, at blandt de unge, der var 15 
år i årene 1982-1988, har 57-58 % været indskrevet på EUD; blandt dem, der var 15 år i årene 1992-
2002, ligger andelen på omkring 50 %. Hvad angår andel indskrevne på de gymnasiale uddannelser, 
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er der sket en jævn stigning fra 43 til 59 % i perioden 1982-1994, hvorefter andelen har ligget stabilt i 
perioden 1994-2002. 

Som bekendt er det dog ikke alle, der bliver indskrevet på en ungdomsuddannelse, som 
gennemfører. Dette fremgår tydeligt af figur 3, som viser gennemførelsesprocenten for 15-årige, 
som er startet på de forskellige typer ungdomsuddannelse. De unge er igen fulgt, fra de er 15, til de 
er 25 år. For erhvervsuddannelserne gælder, at selvom der har været en del variation i 
gennemførelsesprocenterne, så fremgår den meget omtalte faldende gennemførelsesprocent – og 
dermed en stigende frafaldsprocent – tydeligt: 74 % af de unge, der var 15 år i 1982, og som i løbet 
af en 9½-års periode blev indskrevet på EUD, gennemførte uddannelsen inden for samme periode. 
Blandt 2002-årgangen er det kun omkring 57 % af de indskrevne, der har gennemført 
erhvervsuddannelsen 9½ år senere i slutningen af september 2011. Frafaldet er m.a.o. steget fra  
26 til 43 % i løbet af 20 år. I modsætning hertil har gennemførelsesprocenten blandt dem, der starter 
på en gymnasial uddannelse, ligget nogenlunde stabilt på omkring 86 % trods et stigende optag. 
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Figur 2. Andel af en årgang, der i løbet af alderen 15 til 25 år bliver indskrevet på erhvervs- og 
gymnasiale uddannelser. 15-årige fra perioden 1982-2002. Procent. 
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har været indskrevet på de to typer uddannelser. Procent. 
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Mange starter både på EUD og en gymnasial uddannelse 
Så vidt de overordnede tendenser. Dette notats hovedfokus er dog sammenhængen mellem på den 
ene side 9. klasses afgangskarakterer i dansk og matematik og på den anden side frafaldet på EUD. 
Derfor ændres analysegruppen nu. I stedet for at basere sig på alle 15-årige og følge dem 9½ år 
frem, medtages nu alle 14-17-årige unge, der går i 9. klasse og har mindst én karakter i dansk eller 
matematik fra Folkeskolens 9. klasses afgangseksamen (FSA). Da oplysninger om 
folkeskolekarakterer ikke findes længere tilbage end til 2002, er det valgt kun at undersøge to 
årgange, nemlig dem, der gik til 9. klasses eksamen i hhv. 2002 og 2007. 

Indledningsvis undersøges fordelingen af ovenstående gruppe unge på de to typer 
ungdomsuddannelse. Her viser tabel 2 og 3 andelen, der indtil september 2011 er blevet indskrevet 
på en gymnasial og/eller en erhvervsuddannelse. Tallene inde i midten af tabellerne viser andelene 
på de forskellige kombinationer af ungdomsuddannelse, mens tallene i margenerne af tabellerne 
viser andelene og antallet af unge, der har været indskrevet på enten en gymnasial eller en 
erhvervsuddannelse. F.eks. viser tabel 2, at 50 % af de 50.696 unge, der tog mindst én 9. klasses 
eksamen i 2002 i enten dansk eller matematik, har været indskrevet på EUD. Disse 50 % er fordelt på 
31 %, der udelukkende har været indskrevet på en erhvervsuddannelse, og 19 % der både har været 
indskrevet på en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Ca. hver femte unge forsøger sig 
altså med flere typer (ungdoms-)uddannelse. 

Tabel 2. Påbegyndte ungdomsuddannelser blandt 14-17-årige med mindst én 9. klasses 
eksamenskarakterer i enten dansk eller matematik fra 2002. Procent. 

  
Gymnasial uddannelse 

  
Ej Indskrevet Indskrevet I alt Antal 

Erhvervsuddannelse Ej indskrevet 4 46 50 25.519 
Indskrevet 31 19 50 25.177 
I alt 35 65 100 

 Antal 17.709 32.987 
 

50.696 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Tabel 3. Påbegyndte ungdomsuddannelser blandt 14-17-årige med mindst én 9. klasses 
eksamenskarakterer i enten dansk eller matematik fra 2007. Procent.  

  
Gymnasial uddannelse 

  

Ej 
Indskrevet Indskrevet I alt Antal 

Erhvervsuddannelse Ej 
indskrevet 4 57 61 37.246 
Indskrevet 29 10 39 23.420 
I alt 33 67 100 

 Antal 20.026 40.640 
 

60.666 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
I 2007 er det en mindre andel, nemlig 39 %, der er påbegyndt en erhvervsuddannelse, mens 67 % er 
påbegyndt en gymnasial uddannelse. Samtidig ses, at kun 1 ud af 10 har været omkring begge typer 
af ungdomsuddannelse. Forskellen på 2002- og 2007-årgangen kan hænge sammen med, at en del 
unge i dag færdiggør en gymnasial uddannelse, inden de starter på EUD. For 2007-årgangen er der i 
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slutningen af september 2011 kun gået knap 4½ år, efter de afsluttede 9. klasse, og i løbet af dette 
relativt korte tidsrum er det svært at nå både at afslutte en gymnasial uddannelse og starte på en 
erhvervsuddannelse. Man kan derfor forvente, at andelen af 2007-årgangen, der påbegynder en 
erhvervsuddannelse, vil stige lidt i årene fremover. 

Tabel 2 og 3 viser også, at det kun er 4 % af de unge, der som minimum havde én prøvekarakter i 
enten dansk eller matematik, som slet ikke har været indskrevet på en ungdomsuddannelse. Til 
trods for, at der er en del unge, som af forskellige årsager aldrig går til 9. klasses eksamen, og som 
derfor ikke tæller med i de 4 %, viser tallet, at de allerfleste unge faktisk forsøger at få en 
uddannelse. 

I tabel 4 undersøges andelen, der gennemfører en eller begge typer ungdomsuddannelse. Ligesom i 
figur 3 ses, at det er langt fra alle, der starter på en erhvervsuddannelse, som gennemfører. Kun 
15.309 ud af de 25.1771

Tabel 4 viser også, at 9½ år efter 9. klasse har næsten 20 % af de unge endnu ikke gennemført en 
ungdomsuddannelse, mens 7 % af 2002-årgangen både har gennemført en gymnasial og en 
erhvervsuddannelse. 

 unge fra 2002-årgangen, der har været indskrevet på en 
erhvervsuddannelse, har gennemført inden ultimo september 2011. Dette svarer til en 
gennemførelsesrate på 61 %. Blandt dem, der på et eller andet tidspunkt i perioden 2002 til 2012 
har været indskrevet på en gymnasial uddannelse, har 28.926 ud af 32.987 gennemført svarende til 
en gennemførelsesrate på 88 %. Frafaldet er med andre ord væsentligt større på 
erhvervsuddannelserne. 

Gennemførelsesraten på 61 % for de 14-17-årige fra 9. klasse, der i 2002 tog mindst én 9. klasses 
eksamen i dansk eller matematik, er 4 procentpoint højere, end gennemførelsesraten på 57 % der 
blev fundet for 2002-årgangen af 15-årige i figur 3. Forskellen skyldes, at udvalget af unge er 
forskelligt. Sammenlignes figur 1 og tabel 2 ses således, at der er væsentligt flere, der er 15 år i 2002, 
end der er unge fra 9. klasse, som har mindst én 9. klasses eksamenskarakter i enten dansk eller 
matematik samme år. Antallet af 15-årige i 2002 er 58.695, mens antallet med mindst én 9. klasses 
eksamenskarakter er 50.696 – en forskel på næsten 8.000 personer. Forskellen tyder på, at der 
findes en ikke helt lille gruppe af unge, som søger ind på erhvervsuddannelserne uden 9. klasses 
afgangseksamen. I resten af analysen er det vigtigt at være opmærksom på, at de rapporterede 
gennemførelsesprocenter derfor ligger lidt over, hvad en analyse, der medtager alle, der starter på 
EUD, vil finde frem til. 

                                                           
1 Se tabel 2. 
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EUD, vil finde frem til. 

                                                           
1 Se tabel 2. 



8 
 

Tabel 4. Gennemførte ungdomsuddannelser blandt 14-17-årige, der tog 9. klasses afgangseksamen i 
2002. Procent.  

  
Gymnasial uddannelse 

  
Ej bestået Bestået I alt Antal 

Erhvervsuddannelse Ej bestået 19 50 70 35.387 
Bestået 24 7 30 15.309 
I alt 43 57 100 

 Antal 21.770 28.926 
 

50.696 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Bortset fra en enkelt afstikker til de gymnasiale uddannelse, bygger den videre analyse udelukkende 
på de henholdsvis 25.177 unge fra 2002-årgangen og de 23.420 unge fra 2007-årgangen, som har 
været eller stadig er indskrevet på en erhvervsuddannelse, og for hvem der findes oplysninger om 9. 
klasses karakterer. 

Karaktergennemsnit – det overordnede billede 
Uanset afgrænsningen af gruppen af unge, der analyseres på, er der et stort frafald på 
erhvervsuddannelserne. Men hvordan hænger dette frafald sammen med karaktererne fra 9. klasse? 
Det ses der nærmere på i dette afsnit. I afsnittet – og i resten af notatet – betegner det at  
være i gang med eller have gennemført EUD ultimo september 2011, som ”succes på EUD”.2

Tabel 5 viser andelen, der har succes på EUD, ud af alle, som har mindst én 9. klasses 
afgangskarakter fra 2002, og som startede på EUD i alderen 15 til 25 år. Tallene i midten af tabellen 
viser succesraten for hver enkelt kombination af matematik- og danskkarakter, mens de samlede 
gennemsnit for de forskellige karakterniveauer i hhv. dansk og matematik kan aflæses i næstsidste 
række og næstsidste kolonne i tabellen. Antal i de forskellige karakterniveauer står nederst og 
alleryderst til højre. I rækken for dem, der har fået mellem 2 og 4 i gennemsnit i dansk til eksamen, 
kan man eksempelvis yderst til højre se, at den består af 6.179 personer. I den del af denne gruppe, 
som har fået mellem -3 og 2 i gennemsnit i matematik, har 55 % haft succes på EUD, mens det 
samme gælder 77 % af den del af gruppen, der har fået mellem 7 og 12 i matematik. I gennemsnit er 
67 % af dem, der har fået mellem 2 og 4 til eksamen i dansk, og som sidenhen er søgt ind på EUD, 
enten stadig i gang eller har gennemført 9½ år efter, de gik i 9. klasse. 

 
Tilsvarende dækker betegnelsen ”succes på en gymnasial uddannelse” over at være i gang med eller 
have gennemført en gymnasial uddannelse ultimo september 2011. 

Det fremgår altså af tabellen, at der er en stærk sammenhæng mellem matematikkarakterer på den 
ene side og succes på EUD på den anden side. I ovennævnte eksempel blandt dem, der fik mellem 2 
og 4 i dansk, er der 22 procentpoint forskel på de dårligste og de bedste til matematik (77 minus 55 
%). Forskellen gælder også gennemsnitligt, hvilket ses af næstnederste række, hvor den 
gennemsnitlige succesrate blandt dem, der klarede sig dårligst til 9. klasses eksamen, ligger på 56 %, 
mens den er 76 % blandt dem, der klarede sig bedst. 

Styrken af sammenhængen kan måles og testes med en såkaldt ”gammakoefficient” (γ). 
Gammakoefficienten ligger mellem 0 og 1, og en sammenhæng med en gammakoefficient på over 
0,3 betegnes som stærk, mens en sammenhæng med en gammakoefficient på under 0,15 betegnes 
                                                           
2 Betegnelsen ”succes på EUD” svarer til det, der i bogen ”Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne” af 
Vibeke Hetmar kaldes ”at være blå”. 
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som svag (Kreiner 1999). Gammakoefficienterne for sammenhængen mellem matematik og succes 
på EUD står under tabel 5. Det ses, at koefficienten er 0,205 for matematik, dvs. moderat. Samtidig 
ses af p-værdien på 0,000, at det med meget stor sikkerhed kan afvises, at der ikke er en 
sammenhæng mellem eksamenskarakterer i matematik i 9. klasse og efterfølgende succes på EUD. 

Hvad dansk angår, er sammenhængen væsentligt svagere. Dette fremgår dels af 
gammakoefficienten på kun 0,089, dels af succesraterne i de forskellige grupper af 
karaktergennemsnit. F.eks. er der kun 10 procentpoint (72 minus 62 %) forskel på dem med de 
laveste og dem med de højeste karaktergennemsnit i dansk. Trods den mindre forskel er 
sammenhængen stadig – statistisk set – signifikant, hvilket fremgår af p-værdien for 
gammakoefficienten på 0,000 (og af det andet test, χ2). 

Tabel 5. Andelen, der enten stadig er i gang med eller har gennemført EUD ultimo september 2011, 
betinget af gennemsnitlig eksamenskarakter i dansk og matematik. Procenter og antal.  
2002 Gennemsnitlig eksamenskarakter i matematik 

  
 

Missing -3 til < 2 2 til < 4 4 til < 7 7 til 12 Gns. 
succesrate 

Antal 

Gn
s.

 e
ks

am
en

sk
ar

ak
te

r i
 

da
ns

k 

Missing - 49 63 73 74 66 328 
-3 til < 2 57 49 67 73 80 62 1.677 
2 til < 4 59 55 66 73 77 67 6.179 
4 til < 7 57 61 67 70 76 71 10.148 
7 til 12 62 66 65 69 74 72 6.845 
Gns. 
succesrate 

58 56 66 71 76 70 25.177 

Antal 463 2.705 5.643 8.075 8.291 25.177   
Dansk: χ2=87,8; df=4; p=0,000; γ=0,089, p=0,000 
Matematik: χ2=453,8; df=4, p=0,000; γ=0,205, p=0,000 
Note: Alle unge med 9. klasses karakterer fra 2002, som er påbegyndt EUD. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Det ses også, at dem, der får meget lave karakterer i både dansk og matematik, klarer sig dårligere 
end dem, der kun får dårlig karakter i ét fag. F.eks. er succesraten for dem, der har fået mellem -3 og 
2 i begge fag – svarende til at dumpe – 49 %, mens den er 55 % blandt dem, der har fået 2 til 4 i 
gennemsnit i dansk, men som er dumpet i matematik. Ud fra denne logik ville man forvente at finde 
den højeste succesrate blandt dem, der har fået 7 til 12 i begge fag. Det er dog ikke tilfældet, idet 
man finder den højeste succesrate på 80 % blandt dem, der er gode til matematik, men dumper i 
dansk. 

Endelig viser tabel 5, at i gennemsnit stopper 30 % (100 minus 70 %) af de unge, som starter på EUD, 
inden de har færdiggjort uddannelsen. Mange vil betegne og tænke på alle disse stop som ”frafald”. 
Dette er problematisk, fordi ”frafald” betegner en passiv ændring, man ikke helt er herre over – man 
falder fra, måske fordi man ikke magter det faglige niveau, ikke trives socialt, har psykiske problemer 
eller af andre årsager. Men for en del af disse unge kan der – som det også fremgår af bogen ”Unges 
valg og fravalg i ungdomsuddannelserne” af Vibeke Hetmar – være tale om et aktivt valg, hvor man 
skifter spor til en anden ungdomsuddannelse. 

Om der for den enkelte unge er tale om et passivt frafald eller et aktivt valg, kan registerdata ikke 
afgøre, men de kan give et fingerpeg. Som tabel 2 viste, starter omkring hver femte ung både på en 
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karaktergennemsnit. F.eks. er der kun 10 procentpoint (72 minus 62 %) forskel på dem med de 
laveste og dem med de højeste karaktergennemsnit i dansk. Trods den mindre forskel er 
sammenhængen stadig – statistisk set – signifikant, hvilket fremgår af p-værdien for 
gammakoefficienten på 0,000 (og af det andet test, χ2). 

Tabel 5. Andelen, der enten stadig er i gang med eller har gennemført EUD ultimo september 2011, 
betinget af gennemsnitlig eksamenskarakter i dansk og matematik. Procenter og antal.  
2002 Gennemsnitlig eksamenskarakter i matematik 

  
 

Missing -3 til < 2 2 til < 4 4 til < 7 7 til 12 Gns. 
succesrate 

Antal 

Gn
s.

 e
ks

am
en

sk
ar

ak
te

r i
 

da
ns

k 

Missing - 49 63 73 74 66 328 
-3 til < 2 57 49 67 73 80 62 1.677 
2 til < 4 59 55 66 73 77 67 6.179 
4 til < 7 57 61 67 70 76 71 10.148 
7 til 12 62 66 65 69 74 72 6.845 
Gns. 
succesrate 

58 56 66 71 76 70 25.177 

Antal 463 2.705 5.643 8.075 8.291 25.177   
Dansk: χ2=87,8; df=4; p=0,000; γ=0,089, p=0,000 
Matematik: χ2=453,8; df=4, p=0,000; γ=0,205, p=0,000 
Note: Alle unge med 9. klasses karakterer fra 2002, som er påbegyndt EUD. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Det ses også, at dem, der får meget lave karakterer i både dansk og matematik, klarer sig dårligere 
end dem, der kun får dårlig karakter i ét fag. F.eks. er succesraten for dem, der har fået mellem -3 og 
2 i begge fag – svarende til at dumpe – 49 %, mens den er 55 % blandt dem, der har fået 2 til 4 i 
gennemsnit i dansk, men som er dumpet i matematik. Ud fra denne logik ville man forvente at finde 
den højeste succesrate blandt dem, der har fået 7 til 12 i begge fag. Det er dog ikke tilfældet, idet 
man finder den højeste succesrate på 80 % blandt dem, der er gode til matematik, men dumper i 
dansk. 

Endelig viser tabel 5, at i gennemsnit stopper 30 % (100 minus 70 %) af de unge, som starter på EUD, 
inden de har færdiggjort uddannelsen. Mange vil betegne og tænke på alle disse stop som ”frafald”. 
Dette er problematisk, fordi ”frafald” betegner en passiv ændring, man ikke helt er herre over – man 
falder fra, måske fordi man ikke magter det faglige niveau, ikke trives socialt, har psykiske problemer 
eller af andre årsager. Men for en del af disse unge kan der – som det også fremgår af bogen ”Unges 
valg og fravalg i ungdomsuddannelserne” af Vibeke Hetmar – være tale om et aktivt valg, hvor man 
skifter spor til en anden ungdomsuddannelse. 

Om der for den enkelte unge er tale om et passivt frafald eller et aktivt valg, kan registerdata ikke 
afgøre, men de kan give et fingerpeg. Som tabel 2 viste, starter omkring hver femte ung både på en 
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erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Ved at opdele de unge efter deres 
gennemsnitskarakterer og undersøge, hvor stor en andel af dem, der er sprunget fra EUD, og som 
også har været indskrevet på en gymnasial uddannelse, som det 9½ år efter 9. klasse rent faktisk er 
lykkedes at gennemføre en gymnasial uddannelse, kan man få en idé om, hvorvidt der er tale om 
frafald eller fravalg for denne gruppe. 

Som det fremgår af tabel 6, har 7 ud af 10 af de frafaldne unge, der fik mellem 7 og 12 i gennemsnit 
til eksamen i både dansk og matematik i 2002, gennemført en gymnasial uddannelse. Andelen af de 
frafaldne unge, der har gennemført en gymnasial uddannelse, falder hurtigt med faldende 
karakterniveau. Således har kun en tredjedel (33 %) af de unge, som fik mellem 4 og 7 til eksamen i 
både dansk og matematik (og som er faldet fra EUD), gennemført en gymnasial uddannelse, mens 
det er så lidt som 3 % af de frafaldne, der fik mellem -3 og 2 i begge fag, som 9½ år efter 9. klasse har 
gennemført en gymnasial uddannelse. 

Tabel 6. Andel af dem, der er faldet fra EUD, som har gennemført en gymnasial uddannelse i 2011, 
betinget af gennemsnitlig eksamenskarakter i dansk og matematik. 2002-årgangen. Procenter og 
antal. 
 2002 Gennemsnitlig eksamenskarakter i matematik 

  
 

Missing -3 til < 2 2 til < 4 4 til < 7 7 til 12 Gns. 
succesrate 

Antal 

Gn
s.

 e
ks

am
en

sk
ar

ak
te

r 
i d
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sk

 

Missing - 4 5 13 38 12 111 
-3 til < 2 3 3 5 15 28 6 643 
2 til < 4 6 7 12 25 35 16 2.013 
4 til < 7 8 20 20 33 49 32 2.985 
7 til 12 22 22 35 52 71 60 1.921 
Gns. 
Succesrate 

8 10 17 35 59 32 7.673 

Antal 194 1.201 1.907 2.340 2.031 7.673   
Dansk: χ2=1143,7 p=0,000; γ=0,607 p=0,000 
Matematik: χ2=1210,5 p=0,000; γ=0,604 p=0,000 
Note: Unge med 9. klasses afgangskarakterer fra 2002. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Sammenhængen mellem karakterer og gennemførelse af en gymnasial uddannelse blandt dem, der 
falder eller springer fra EUD, er altså meget stærk. Dette fremgår også af gammakoefficienterne, 
som er 0,604 for matematik og 0,607 for dansk – begge dele udtryk for endog meget stærke 
sammenhænge. I modsætning til, hvad der gælder succes på EUD, hvor matematik betyder mere 
end dansk, så har dansk og matematik altså lige stor betydning for sandsynligheden for at 
gennemføre en gymnasial uddannelse blandt dem, der falder fra EUD. 

Når sammenhængene er så stærke, som de er, kunne det tyde på, at der for mange af de fagligt 
stærke er tale om et fravalg af EUD, mens der for flere af de fagligt svage er tale om et frafald. De 
fagligt stærke springer måske fra, fordi det faglige niveau er for lavt, mens de fagligt svage falder fra, 
fordi det er for højt.3

                                                           
3 Det skal understreges, at ingen – heller ikke de unge selv – kender alle årsagerne til, at nogle unge fravælger 
EUD. Som Vibeke Hetmars kvalitative analyse viser, kan der sagtens være nogle af de unge, der klarede sig 
godt til 9. klasses eksamen, for hvem fravalget af EUD ikke handler om for lavt fagligt niveau, men derimod om 
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Hvis de frafaldne unge, der har haft eller senere får succes på en gymnasial uddannelse, bibeholdes i 
analysen, vil sammenhængene mellem henholdsvis dansk og matematikkundskaber på den ene side 
og sandsynligheden for at få succes på EUD på den anden side syne svagere, end de reelt er. Disse 
(fagligt stærke) unge vil nemlig i så fald komme til at tælle som en fiasko for erhvervsuddannelserne 
til trods for, at de faktisk får en ungdomsuddannelse, blot ikke en erhvervsuddannelse. 

I en analyse, der især lægger fokus på sammenhængen mellem manglende eller svage faglige 
kundskaber og sandsynligheden for at få succes på EUD, er det uhensigtsmæssigt at medtage frafald, 
der måske snarere handler om for lave faglige krav. Der er ingen tvivl om, at det kan være et 
problem, at de fagligt stærke falder fra EUD, men dette problem er dog et andet, og derfor indgår de 
unge, der skifter til og har succes med en gymnasial uddannelse, ikke i de videre analyser. 

Betydningen af karaktergennemsnit – uden dem, der skifter til og har 
succes med en gymnasial uddannelse 
Tabel 7 og 8 ligner tabel 5, men nu er ovennævnte gruppe af unge, der skifter til og har succes på en 
gymnasial uddannelse, ikke medtaget. Det ses, som forventet, at sammenhængene mellem 9. 
klasses prøvekarakterer og succes på EUD nu fremstår endnu stærkere. F.eks. har kun 58 % af de 
unge, som fik mellem -3 og 2 til 9. klasses eksamen i matematik i 2002, haft succes på EUD, mens det 
samme gælder 89 % af dem, der fik mellem 7 og 12 i gennemsnit til eksamen i 2002. Der er med 
andre ord 31 procentpoint forskel på succesraten blandt de matematisk fagligt svageste og 
stærkeste unge, hvilket må karakteriseres som en markant forskel. 

Hvis man sammenligner dem, der klarede sig bedst i begge fag, med dem, der klarede sig dårligst i 
begge fag, bliver forskellen endda endnu mere markant. Hvor halvdelen (50 %) af dem, der fik 
mellem -3 og 2 i begge fag i 2002 har haft succes med EUD 9½ år senere, gælder det samme 9 ud af 
10 (91 %) af dem, der fik mellem 7 og 12 i begge fag. Altså en forskel på over 40 procentpoint. 

For eleverne, der blev færdige med 9. klasse i 2007, tegner der sig grundlæggende det samme 
mønster, som for eleverne, der blev færdige med 9. klasse i 2002, om end der er lidt færre i gruppen 
med de højeste gennemsnit, der har succes på EUD. 59 % af dem, der gennemsnitligt fik 
eksamenskarakterer under bestået i matematik, har efterfølgende haft succes på EUD, mens det 
samme gælder 84 % af dem, der ligger i højeste kategori, svarende til en forskel på 25 procentpoint. 
Når forskellen er mindre for 2007- end for 2002-årgangen, kan det hænge sammen med, at der er en 
del unge, særligt dem med de højere gennemsnit, der vælger først at tage en gymnasial uddannelse 
og senere gennemføre en erhvervsuddannelse. Dette er selvsagt svært at nå i løbet af de knap 4½ år, 
der er fra maj/juni 2007, hvor de tager afgang fra folkeskolen, til slutningen af september 2011. 

                                                                                                                                                                                     
f.eks. sociale faktorer, såsom manglende venskaber, ligesom der blandt de, der klarede sig dårligt til eksamen, 
godt kan være en større gruppe, der fravælger EUD af andre årsager end for høje faglige krav. Men når 
mønstret er, at de fagligt stærke får en anden ungdomsuddannelse, og de fagligt svage ikke får én, så 
understøtter det forklaringen om fravalg blandt de fagligt velfunderede og frafald blandt dem, der har svært 
ved dansk og matematik, 
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erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Ved at opdele de unge efter deres 
gennemsnitskarakterer og undersøge, hvor stor en andel af dem, der er sprunget fra EUD, og som 
også har været indskrevet på en gymnasial uddannelse, som det 9½ år efter 9. klasse rent faktisk er 
lykkedes at gennemføre en gymnasial uddannelse, kan man få en idé om, hvorvidt der er tale om 
frafald eller fravalg for denne gruppe. 

Som det fremgår af tabel 6, har 7 ud af 10 af de frafaldne unge, der fik mellem 7 og 12 i gennemsnit 
til eksamen i både dansk og matematik i 2002, gennemført en gymnasial uddannelse. Andelen af de 
frafaldne unge, der har gennemført en gymnasial uddannelse, falder hurtigt med faldende 
karakterniveau. Således har kun en tredjedel (33 %) af de unge, som fik mellem 4 og 7 til eksamen i 
både dansk og matematik (og som er faldet fra EUD), gennemført en gymnasial uddannelse, mens 
det er så lidt som 3 % af de frafaldne, der fik mellem -3 og 2 i begge fag, som 9½ år efter 9. klasse har 
gennemført en gymnasial uddannelse. 

Tabel 6. Andel af dem, der er faldet fra EUD, som har gennemført en gymnasial uddannelse i 2011, 
betinget af gennemsnitlig eksamenskarakter i dansk og matematik. 2002-årgangen. Procenter og 
antal. 
 2002 Gennemsnitlig eksamenskarakter i matematik 

  
 

Missing -3 til < 2 2 til < 4 4 til < 7 7 til 12 Gns. 
succesrate 

Antal 

Gn
s.

 e
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Missing - 4 5 13 38 12 111 
-3 til < 2 3 3 5 15 28 6 643 
2 til < 4 6 7 12 25 35 16 2.013 
4 til < 7 8 20 20 33 49 32 2.985 
7 til 12 22 22 35 52 71 60 1.921 
Gns. 
Succesrate 

8 10 17 35 59 32 7.673 

Antal 194 1.201 1.907 2.340 2.031 7.673   
Dansk: χ2=1143,7 p=0,000; γ=0,607 p=0,000 
Matematik: χ2=1210,5 p=0,000; γ=0,604 p=0,000 
Note: Unge med 9. klasses afgangskarakterer fra 2002. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Sammenhængen mellem karakterer og gennemførelse af en gymnasial uddannelse blandt dem, der 
falder eller springer fra EUD, er altså meget stærk. Dette fremgår også af gammakoefficienterne, 
som er 0,604 for matematik og 0,607 for dansk – begge dele udtryk for endog meget stærke 
sammenhænge. I modsætning til, hvad der gælder succes på EUD, hvor matematik betyder mere 
end dansk, så har dansk og matematik altså lige stor betydning for sandsynligheden for at 
gennemføre en gymnasial uddannelse blandt dem, der falder fra EUD. 

Når sammenhængene er så stærke, som de er, kunne det tyde på, at der for mange af de fagligt 
stærke er tale om et fravalg af EUD, mens der for flere af de fagligt svage er tale om et frafald. De 
fagligt stærke springer måske fra, fordi det faglige niveau er for lavt, mens de fagligt svage falder fra, 
fordi det er for højt.3

                                                           
3 Det skal understreges, at ingen – heller ikke de unge selv – kender alle årsagerne til, at nogle unge fravælger 
EUD. Som Vibeke Hetmars kvalitative analyse viser, kan der sagtens være nogle af de unge, der klarede sig 
godt til 9. klasses eksamen, for hvem fravalget af EUD ikke handler om for lavt fagligt niveau, men derimod om 

 

11 
 

Hvis de frafaldne unge, der har haft eller senere får succes på en gymnasial uddannelse, bibeholdes i 
analysen, vil sammenhængene mellem henholdsvis dansk og matematikkundskaber på den ene side 
og sandsynligheden for at få succes på EUD på den anden side syne svagere, end de reelt er. Disse 
(fagligt stærke) unge vil nemlig i så fald komme til at tælle som en fiasko for erhvervsuddannelserne 
til trods for, at de faktisk får en ungdomsuddannelse, blot ikke en erhvervsuddannelse. 

I en analyse, der især lægger fokus på sammenhængen mellem manglende eller svage faglige 
kundskaber og sandsynligheden for at få succes på EUD, er det uhensigtsmæssigt at medtage frafald, 
der måske snarere handler om for lave faglige krav. Der er ingen tvivl om, at det kan være et 
problem, at de fagligt stærke falder fra EUD, men dette problem er dog et andet, og derfor indgår de 
unge, der skifter til og har succes med en gymnasial uddannelse, ikke i de videre analyser. 

Betydningen af karaktergennemsnit – uden dem, der skifter til og har 
succes med en gymnasial uddannelse 
Tabel 7 og 8 ligner tabel 5, men nu er ovennævnte gruppe af unge, der skifter til og har succes på en 
gymnasial uddannelse, ikke medtaget. Det ses, som forventet, at sammenhængene mellem 9. 
klasses prøvekarakterer og succes på EUD nu fremstår endnu stærkere. F.eks. har kun 58 % af de 
unge, som fik mellem -3 og 2 til 9. klasses eksamen i matematik i 2002, haft succes på EUD, mens det 
samme gælder 89 % af dem, der fik mellem 7 og 12 i gennemsnit til eksamen i 2002. Der er med 
andre ord 31 procentpoint forskel på succesraten blandt de matematisk fagligt svageste og 
stærkeste unge, hvilket må karakteriseres som en markant forskel. 

Hvis man sammenligner dem, der klarede sig bedst i begge fag, med dem, der klarede sig dårligst i 
begge fag, bliver forskellen endda endnu mere markant. Hvor halvdelen (50 %) af dem, der fik 
mellem -3 og 2 i begge fag i 2002 har haft succes med EUD 9½ år senere, gælder det samme 9 ud af 
10 (91 %) af dem, der fik mellem 7 og 12 i begge fag. Altså en forskel på over 40 procentpoint. 

For eleverne, der blev færdige med 9. klasse i 2007, tegner der sig grundlæggende det samme 
mønster, som for eleverne, der blev færdige med 9. klasse i 2002, om end der er lidt færre i gruppen 
med de højeste gennemsnit, der har succes på EUD. 59 % af dem, der gennemsnitligt fik 
eksamenskarakterer under bestået i matematik, har efterfølgende haft succes på EUD, mens det 
samme gælder 84 % af dem, der ligger i højeste kategori, svarende til en forskel på 25 procentpoint. 
Når forskellen er mindre for 2007- end for 2002-årgangen, kan det hænge sammen med, at der er en 
del unge, særligt dem med de højere gennemsnit, der vælger først at tage en gymnasial uddannelse 
og senere gennemføre en erhvervsuddannelse. Dette er selvsagt svært at nå i løbet af de knap 4½ år, 
der er fra maj/juni 2007, hvor de tager afgang fra folkeskolen, til slutningen af september 2011. 

                                                                                                                                                                                     
f.eks. sociale faktorer, såsom manglende venskaber, ligesom der blandt de, der klarede sig dårligt til eksamen, 
godt kan være en større gruppe, der fravælger EUD af andre årsager end for høje faglige krav. Men når 
mønstret er, at de fagligt stærke får en anden ungdomsuddannelse, og de fagligt svage ikke får én, så 
understøtter det forklaringen om fravalg blandt de fagligt velfunderede og frafald blandt dem, der har svært 
ved dansk og matematik, 
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Tabel 7. Andelen, der enten stadig er i gang med eller har gennemført EUD ultimo september 2011, 
betinget af gennemsnitlig eksamenskarakter i dansk og matematik. 2002-årgangen. Procenter og 
antal.  
 2002 Gennemsnitlig eksamenskarakter i matematik 

  
 

Missing -3 til < 2 2 til < 4 4 til < 7 7 til 12 Gns. 
succesrate 

Antal 

Gn
s.

 e
ks
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sk
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sk

 

Missing - 50 64 75 82 69 315 
-3 til < 2 58 50 68 77 86 63 1.634 
2 til < 4 60 57 69 79 85 72 5.822 
4 til < 7 59 66 72 79 87 78 9.131 
7 til 12 67 73 75 83 91 87 5.665 
Gns. 
succesrate 

60 58 71 80 89 78 22.567 

Antal 447 2.578 5.288 7.200 7.054 22.567   
Dansk: χ2=615,0 p=0,000; γ=0,299 p=0,000 
Matematik: χ2=1.295,1 p=0,000; γ=0,409 p=0,000 
Note: Unge med 9. klasses karakterer fra 2002, som er påbegyndt EUD, undtagen dem, som skifter til og har succes med en 
gymnasial uddannelse, og som ikke senere påbegynder EUD igen. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Tabel 8. Andelen, der enten stadig er i gang med eller har gennemført EUD ultimo september 2011, 
betinget af gennemsnitlig eksamenskarakter i dansk og matematik. 2007-årgangen. Procenter og 
antal.  
 2007 Gennemsnitlig eksamenskarakter i matematik 

  
 

Missing -3 til < 2 2 til < 4 4 til < 7 7 til 12 Gns. 
succesrate 

Antal 

Gn
s.
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Missing - 66 77 86 78 78 210 
-3 til < 2 51 57 62 70 82 62 1.852 
2 til < 4 58 59 68 73 82 70 6.517 
4 til < 7 68 61 71 76 83 77 9.202 
7 til 12 64 62 72 77 87 83 3.394 
Gns. 
succesrate 

60 59 69 75 84 74 21.175 

Antal 407 3.116 4.597 5.675 7.380 21.175   
Dansk: χ2=374,3 p=0,000; γ=0,23 p=0,000 
Matematik: χ2=865,5 p=0,000; γ=0,33 p=0,000 
Note: Unge med 9. klasses karakterer fra 2007, som er påbegyndt EUD, undtagen dem som skifter til og har succes med en 
gymnasial uddannelse, og som ikke senere påbegynder EUD igen. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Blandt den store midtergruppe, der har klaret sig jævnt til 9. klasses eksamen, ligger andelen, der 
henholdsvis 4½ og 9½ år efter 9. klasse har haft succes på EUD, på mellem 68 og 79 % afhængig af 
årgang, fag og kombination af karakterer. Det betyder, at mellem 20 og 30 % i den store 
midtergruppe er faldet eller sprunget fra. Det relativt store frafald afspejles også i det 
gennemsnitlige frafald, som er 22 % (100 minus 78 %) for 2002-årgangen og 26 % (100 minus 74 %) 
for 2007-årgangen. 
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Gennemførte erhvervsuddannelser 
Så vidt ”succes på EUD”. Men hvordan ser det ud mht. karakterniveauer og 
gennemførelsesprocenter? Dette belyses kun for 2002-årgangen, da en væsentlig del af 2007-
årgangen endnu ikke har færdiggjort deres ungdomsuddannelse ultimo september 2011, som er det 
tidspunkt, den seneste uddannelsesstatistik stammer fra. 

Her viser tabel 9, at gennemførelsesprocenten på EUD 9½ år efter 9. klasse generelt er en del lavere 
end andelen, der enten er i gang med eller har gennemført EUD. Dette gælder inden for alle 
karakterkategorier. F.eks. har 42 % af dem, der gennemsnitligt fik mellem -3 og 2 i begge fag til 
eksamen i 9. klasse, 9½ år efter gennemført en erhvervsuddannelse. Det er 7 procentpoint lavere 
end de 50 %, der enten var i gang eller havde gennemført, jf. tabel 7. Blandt de fagligt stærkeste, der 
fik mellem 7 og 12 i begge fag, er andelen, der har nået at gennemføre, også væsentligt lavere, idet 
77 % har gennemført mod 91 %, der enten var i gang eller havde gennemført. 

Der er en lille tendens til, at der blandt de fagligt stærkeste er større forskel mellem andelen, der har 
gennemført, og andelen, der enten har gennemført eller stadig er i gang. Dette kan hænge sammen 
med, at flere blandt de fagligt stærkeste gennemfører en gymnasial uddannelse, inden de 
påbegynder EUD, hvilket vil resultere i, at flere i denne gruppe endnu ikke har nået at færdiggøre 
EUD. Men det kan også hænge sammen med, at flere blandt de fagligt stærkeste skifter til en anden 
uddannelse. Hvilken forklaring, der har størst betydning, kan først afgøres om nogle år, når 2002-
årgangen er fulgt i længere tid. 

Tabel 9. Andel, der har gennemført EUD ultimo september 2011, betinget af gennemsnitlig 
eksamenskarakter i dansk og matematik. 2002-årgangen. Procenter og antal. 
 2002 Gennemsnitlig eksamenskarakter i matematik 

  
 

Missing -3 til < 2 2 til < 4 4 til < 7 7 til 12 Gns. 
succesrate 

Antal 

Gn
s.

 e
ks
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Missing - 40 58 68 75 62 315 
-3 til < 2 44 42 57 69 81 54 1.634 
2 til < 4 44 45 59 72 78 62 5.822 
4 til < 7 41 53 60 69 77 68 9.131 
7 til 12 56 62 61 68 77 73 5.665 
Gns. 
succesrate 

44 47 60 69 77 66 22.567 

Antal 447 2.578 5.288 7.200 7.054 22.567   
Dansk, test af ustratificeret sammenhæng: χ2=262,1 p=0,000; γ=0,17 p=0,000 
Dansk, test af stratificeret sammenhæng: Globalt χ2=42,5 p=0,002; partiel γ=0,021 p=0,071 
Matematik, test af ustratificeret sammenhæng: χ2=1018,9 p=0,000; γ=0,323 p=0,000 
Matematik, test af stratificeret sammenhæng: Globalt χ2=789,2 0,000; partiel γ=0,301 p=0,000 
Note: Unge med 9. klasses karakterer fra 2002, som er påbegyndt EUD, undtagen dem, som skifter til og har succes med en 
gymnasial uddannelse, og som ikke senere påbegynder EUD igen. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Ovennævnte forskel betyder, at sammenhængene mellem på den ene side eksamenskarakterer ved 
folkeskolens 9. klasses afgangsprøve og andelen, der har gennemført EUD 9½ år efter, er lidt 
svagere, end når man medtager dem, der stadig er i gang med EUD. Dette kan også aflæses af 
gammakoefficienterne, som nu er 0,17 og 0,323 for hhv. dansk og matematik mod 0,299 og 0,409, 
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Tabel 7. Andelen, der enten stadig er i gang med eller har gennemført EUD ultimo september 2011, 
betinget af gennemsnitlig eksamenskarakter i dansk og matematik. 2002-årgangen. Procenter og 
antal.  
 2002 Gennemsnitlig eksamenskarakter i matematik 

  
 

Missing -3 til < 2 2 til < 4 4 til < 7 7 til 12 Gns. 
succesrate 

Antal 

Gn
s.

 e
ks

am
en

sk
ar

ak
te

r 
i d

an
sk

 

Missing - 50 64 75 82 69 315 
-3 til < 2 58 50 68 77 86 63 1.634 
2 til < 4 60 57 69 79 85 72 5.822 
4 til < 7 59 66 72 79 87 78 9.131 
7 til 12 67 73 75 83 91 87 5.665 
Gns. 
succesrate 

60 58 71 80 89 78 22.567 

Antal 447 2.578 5.288 7.200 7.054 22.567   
Dansk: χ2=615,0 p=0,000; γ=0,299 p=0,000 
Matematik: χ2=1.295,1 p=0,000; γ=0,409 p=0,000 
Note: Unge med 9. klasses karakterer fra 2002, som er påbegyndt EUD, undtagen dem, som skifter til og har succes med en 
gymnasial uddannelse, og som ikke senere påbegynder EUD igen. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Tabel 8. Andelen, der enten stadig er i gang med eller har gennemført EUD ultimo september 2011, 
betinget af gennemsnitlig eksamenskarakter i dansk og matematik. 2007-årgangen. Procenter og 
antal.  
 2007 Gennemsnitlig eksamenskarakter i matematik 

  
 

Missing -3 til < 2 2 til < 4 4 til < 7 7 til 12 Gns. 
succesrate 

Antal 

Gn
s.

 e
ks

am
en

sk
ar

ak
te

r 
i d

an
sk

 

Missing - 66 77 86 78 78 210 
-3 til < 2 51 57 62 70 82 62 1.852 
2 til < 4 58 59 68 73 82 70 6.517 
4 til < 7 68 61 71 76 83 77 9.202 
7 til 12 64 62 72 77 87 83 3.394 
Gns. 
succesrate 

60 59 69 75 84 74 21.175 

Antal 407 3.116 4.597 5.675 7.380 21.175   
Dansk: χ2=374,3 p=0,000; γ=0,23 p=0,000 
Matematik: χ2=865,5 p=0,000; γ=0,33 p=0,000 
Note: Unge med 9. klasses karakterer fra 2007, som er påbegyndt EUD, undtagen dem som skifter til og har succes med en 
gymnasial uddannelse, og som ikke senere påbegynder EUD igen. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Blandt den store midtergruppe, der har klaret sig jævnt til 9. klasses eksamen, ligger andelen, der 
henholdsvis 4½ og 9½ år efter 9. klasse har haft succes på EUD, på mellem 68 og 79 % afhængig af 
årgang, fag og kombination af karakterer. Det betyder, at mellem 20 og 30 % i den store 
midtergruppe er faldet eller sprunget fra. Det relativt store frafald afspejles også i det 
gennemsnitlige frafald, som er 22 % (100 minus 78 %) for 2002-årgangen og 26 % (100 minus 74 %) 
for 2007-årgangen. 

13 
 

Gennemførte erhvervsuddannelser 
Så vidt ”succes på EUD”. Men hvordan ser det ud mht. karakterniveauer og 
gennemførelsesprocenter? Dette belyses kun for 2002-årgangen, da en væsentlig del af 2007-
årgangen endnu ikke har færdiggjort deres ungdomsuddannelse ultimo september 2011, som er det 
tidspunkt, den seneste uddannelsesstatistik stammer fra. 

Her viser tabel 9, at gennemførelsesprocenten på EUD 9½ år efter 9. klasse generelt er en del lavere 
end andelen, der enten er i gang med eller har gennemført EUD. Dette gælder inden for alle 
karakterkategorier. F.eks. har 42 % af dem, der gennemsnitligt fik mellem -3 og 2 i begge fag til 
eksamen i 9. klasse, 9½ år efter gennemført en erhvervsuddannelse. Det er 7 procentpoint lavere 
end de 50 %, der enten var i gang eller havde gennemført, jf. tabel 7. Blandt de fagligt stærkeste, der 
fik mellem 7 og 12 i begge fag, er andelen, der har nået at gennemføre, også væsentligt lavere, idet 
77 % har gennemført mod 91 %, der enten var i gang eller havde gennemført. 

Der er en lille tendens til, at der blandt de fagligt stærkeste er større forskel mellem andelen, der har 
gennemført, og andelen, der enten har gennemført eller stadig er i gang. Dette kan hænge sammen 
med, at flere blandt de fagligt stærkeste gennemfører en gymnasial uddannelse, inden de 
påbegynder EUD, hvilket vil resultere i, at flere i denne gruppe endnu ikke har nået at færdiggøre 
EUD. Men det kan også hænge sammen med, at flere blandt de fagligt stærkeste skifter til en anden 
uddannelse. Hvilken forklaring, der har størst betydning, kan først afgøres om nogle år, når 2002-
årgangen er fulgt i længere tid. 

Tabel 9. Andel, der har gennemført EUD ultimo september 2011, betinget af gennemsnitlig 
eksamenskarakter i dansk og matematik. 2002-årgangen. Procenter og antal. 
 2002 Gennemsnitlig eksamenskarakter i matematik 

  
 

Missing -3 til < 2 2 til < 4 4 til < 7 7 til 12 Gns. 
succesrate 

Antal 

Gn
s.

 e
ks

am
en

sk
ar

ak
te

r 
i d

an
sk

 

Missing - 40 58 68 75 62 315 
-3 til < 2 44 42 57 69 81 54 1.634 
2 til < 4 44 45 59 72 78 62 5.822 
4 til < 7 41 53 60 69 77 68 9.131 
7 til 12 56 62 61 68 77 73 5.665 
Gns. 
succesrate 

44 47 60 69 77 66 22.567 

Antal 447 2.578 5.288 7.200 7.054 22.567   
Dansk, test af ustratificeret sammenhæng: χ2=262,1 p=0,000; γ=0,17 p=0,000 
Dansk, test af stratificeret sammenhæng: Globalt χ2=42,5 p=0,002; partiel γ=0,021 p=0,071 
Matematik, test af ustratificeret sammenhæng: χ2=1018,9 p=0,000; γ=0,323 p=0,000 
Matematik, test af stratificeret sammenhæng: Globalt χ2=789,2 0,000; partiel γ=0,301 p=0,000 
Note: Unge med 9. klasses karakterer fra 2002, som er påbegyndt EUD, undtagen dem, som skifter til og har succes med en 
gymnasial uddannelse, og som ikke senere påbegynder EUD igen. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Ovennævnte forskel betyder, at sammenhængene mellem på den ene side eksamenskarakterer ved 
folkeskolens 9. klasses afgangsprøve og andelen, der har gennemført EUD 9½ år efter, er lidt 
svagere, end når man medtager dem, der stadig er i gang med EUD. Dette kan også aflæses af 
gammakoefficienterne, som nu er 0,17 og 0,323 for hhv. dansk og matematik mod 0,299 og 0,409, 
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da dem, der stadig er i gang på EUD, også talte som succes. Sammenhængene er dog statistisk set 
meget signifikante og numerisk set ganske store. 

Ligesom i de tidligere tabeller ses også, at matematik betyder meget mere end dansk. Faktisk har 
danskkarakterer stort set ingen betydning for gennemførelsesraten, når blot man ved, hvordan det 
er gået i matematik. Dette kan ses af de såkaldte ”partielle gammakoefficienter”, der står under 
tabellen. Partielle gammakoefficienter er et samlet mål for styrken af sammenhængen betinget af 
eller stratificeret med en eller flere andre variable, her den anden karakter. For danskkarakterens 
vedkommende ses, at gammakoefficienten falder fra 0,17 uden stratificering til 0,021, når der også 
tages højde for matematikkarakteren. Det ses også, at p-værdien herfor er 0,071 og dermed 
insignifikant på et 5 % signifikansniveau. 

Pointen kan også illustreres grafisk ved at vise forskellen på de forskellige gennemførelsesprocenter 
for hvert niveau af hhv. dansk og matematik, givet den anden karakter. Dette er gjort i figur 4 og 5. I 
figur 4 er den gennemsnitlige karakter i dansk plottet ud af x-aksen, mens gennemførelsesprocenten 
ses ud af y-aksen. For hvert niveau af gennemsnitlig matematikkarakter er der tegnet en kurve. I 
figur 5 er der byttet rundt på dansk og matematik, så det gennemsnitlige matematikniveau nu 
aflæses af x-aksen, mens kurverne betegner de forskellige danskniveauer. Af hensyn til det grafiske 
udtryk i figurerne er gennemsnitskaraktererne ud af x-akserne i modsætning til tidligere inddelt i 10 
og ikke kun 4 grupper. 

I figur 4 ligger de forskellige kurver for hvert niveau af matematik med relativ stor afstand, mens de 
til gengæld er helt flade. F.eks. ligger andelen, der har gennemført EUD 9½ år efter 9. klasse, næsten 
konstant på mellem 55 og 60 % for gruppen, der fik mellem 2 og 4 i gennemsnit i matematik til 
eksamen, uanset danskniveau, mens gennemførelsesprocenten ligger nogenlunde konstant på 
mellem 75 og 80 % for dem med mellem 7 og 12 i gennemsnit i matematik – igen uanset 
danskniveau. Det eneste tilfælde, hvor danskkarakteren tilføjer noget til billedet af 
gennemførelsesprocenter, er for dem, der dumpede i matematik. Her stiger andelen, der 
gennemfører, med danskkarakteren. 

Modsat figur 4 ligger alle kurverne i figur 5 oven i hinanden, men med en relativ stor hældning. 
Begge figurer illustrerer pointen om, at dansk stort set ingen selvstændig forklaringskraft har, når 
man kender matematikkaraktererne. 
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Figur 4. Gennemførelsesprocenter på EUD for fire kategorier af gennemsnitlige eksamenskarakterer i 
matematik, betinget af gennemsnitlig eksamenskarakter i dansk. 2002-årgangen. 

 
Note: Unge med 9. klasses karakterer fra 2002, som er påbegyndt EUD, undtagen dem, som skifter til og har succes med en 
gymnasial uddannelse, og som ikke senere påbegynder EUD igen. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Figur 5. Gennemførelsesprocenter på EUD for fire kategorier af gennemsnitlige eksamenskarakterer i 
dansk, betinget af gennemsnitlig eksamenskarakter i matematik. 2002-årgangen 

 
Note: Unge med 9. klasses karakterer fra 2002, som er påbegyndt EUD, undtagen dem, som skifter til og har succes med en 
gymnasial uddannelse, og som ikke senere påbegynder EUD igen. Pga. det lille antal forskellige matematikkarakterer, 
findes der i alt kun 61 unge med mellem 6 og 6,99 i gennemsnit i matematikeksamen. Datapunkterne for denne gruppe er 
derfor udeladt. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed
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da dem, der stadig er i gang på EUD, også talte som succes. Sammenhængene er dog statistisk set 
meget signifikante og numerisk set ganske store. 

Ligesom i de tidligere tabeller ses også, at matematik betyder meget mere end dansk. Faktisk har 
danskkarakterer stort set ingen betydning for gennemførelsesraten, når blot man ved, hvordan det 
er gået i matematik. Dette kan ses af de såkaldte ”partielle gammakoefficienter”, der står under 
tabellen. Partielle gammakoefficienter er et samlet mål for styrken af sammenhængen betinget af 
eller stratificeret med en eller flere andre variable, her den anden karakter. For danskkarakterens 
vedkommende ses, at gammakoefficienten falder fra 0,17 uden stratificering til 0,021, når der også 
tages højde for matematikkarakteren. Det ses også, at p-værdien herfor er 0,071 og dermed 
insignifikant på et 5 % signifikansniveau. 

Pointen kan også illustreres grafisk ved at vise forskellen på de forskellige gennemførelsesprocenter 
for hvert niveau af hhv. dansk og matematik, givet den anden karakter. Dette er gjort i figur 4 og 5. I 
figur 4 er den gennemsnitlige karakter i dansk plottet ud af x-aksen, mens gennemførelsesprocenten 
ses ud af y-aksen. For hvert niveau af gennemsnitlig matematikkarakter er der tegnet en kurve. I 
figur 5 er der byttet rundt på dansk og matematik, så det gennemsnitlige matematikniveau nu 
aflæses af x-aksen, mens kurverne betegner de forskellige danskniveauer. Af hensyn til det grafiske 
udtryk i figurerne er gennemsnitskaraktererne ud af x-akserne i modsætning til tidligere inddelt i 10 
og ikke kun 4 grupper. 

I figur 4 ligger de forskellige kurver for hvert niveau af matematik med relativ stor afstand, mens de 
til gengæld er helt flade. F.eks. ligger andelen, der har gennemført EUD 9½ år efter 9. klasse, næsten 
konstant på mellem 55 og 60 % for gruppen, der fik mellem 2 og 4 i gennemsnit i matematik til 
eksamen, uanset danskniveau, mens gennemførelsesprocenten ligger nogenlunde konstant på 
mellem 75 og 80 % for dem med mellem 7 og 12 i gennemsnit i matematik – igen uanset 
danskniveau. Det eneste tilfælde, hvor danskkarakteren tilføjer noget til billedet af 
gennemførelsesprocenter, er for dem, der dumpede i matematik. Her stiger andelen, der 
gennemfører, med danskkarakteren. 

Modsat figur 4 ligger alle kurverne i figur 5 oven i hinanden, men med en relativ stor hældning. 
Begge figurer illustrerer pointen om, at dansk stort set ingen selvstændig forklaringskraft har, når 
man kender matematikkaraktererne. 
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Figur 4. Gennemførelsesprocenter på EUD for fire kategorier af gennemsnitlige eksamenskarakterer i 
matematik, betinget af gennemsnitlig eksamenskarakter i dansk. 2002-årgangen. 

 
Note: Unge med 9. klasses karakterer fra 2002, som er påbegyndt EUD, undtagen dem, som skifter til og har succes med en 
gymnasial uddannelse, og som ikke senere påbegynder EUD igen. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Figur 5. Gennemførelsesprocenter på EUD for fire kategorier af gennemsnitlige eksamenskarakterer i 
dansk, betinget af gennemsnitlig eksamenskarakter i matematik. 2002-årgangen 

 
Note: Unge med 9. klasses karakterer fra 2002, som er påbegyndt EUD, undtagen dem, som skifter til og har succes med en 
gymnasial uddannelse, og som ikke senere påbegynder EUD igen. Pga. det lille antal forskellige matematikkarakterer, 
findes der i alt kun 61 unge med mellem 6 og 6,99 i gennemsnit i matematikeksamen. Datapunkterne for denne gruppe er 
derfor udeladt. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed
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Inden danskkarakterer – og dermed også danskkundskaber – helt afskrives som værende væsentlige 
for at få succes på EUD, skal det understreges, at a) dansk- og matematikkarakterer er stærkt 
korrelerede, blandt andet fordi et fag som problemløsning kræver gode læse- og 
forståelseskundskaber, og b) at danskkarakterer, når de betragtes alene uden kendskab til 
matematikkarakterer, har en statistisk – og også numerisk – stærk sammenhæng med både succes 
på EUD og gennemførelsesprocenterne, jf. gammakoefficienter på hhv. 0,299 (tabel 7) og 0,17 (tabel 
9). Dette ændrer dog ikke på, at man kan nøjes med at anvende matematikkarakterer, hvis man vil 
sortere elever til EUD efter 9. klasses afgangskarakterer. 

At dette resultat er bemærkelsesværdigt, kan vises ved at lave en lille afstikker til de gymnasiale 
uddannelser. I tabel 10 er der gennemført den samme analyse, som i tabel 9, men hvor der i stedet 
for EUD ses på, hvor stor andel af 2002-årgangen, der har gennemført en gymnasial uddannelse 9½ 
år efter afgang fra 9. klasse. Svarende til analysen for EUD indgår de unge, der er faldet fra en 
gymnasial uddannelse, men som til gengæld har gennemført EUD, ikke i analysen. 

Tabel 10. Andel, der har gennemført EUD ultimo september 2011, betinget af gennemsnitlig 
eksamenskarakter i dansk og matematik. 2002-årgangen. Procenter og antal. 
 2002 Gennemsnitlig eksamenskarakter i matematik 

  
 

Missing -3 til < 2 2 til < 4 4 til < 7 7 til 12 Gns. 
succesrate 

Antal 

Gn
s.

 e
ks

am
en

sk
ar

ak
te

r 
i d

an
sk

 

Missing - - - - - 72 53 
-3 til < 2 - - 50 53 - 53 114 
2 til < 4 - 63 69 83 87 79 1.361 
4 til < 7 81 77 78 86 92 88 8.094 
7 til 12 91 78 85 92 96 95 21.412 
Gns. 
succesrate 

84 71 79 89 95 92 31.034 

Antal 110 396 1.990 6.806 21.732 31.034   
Dansk, test af ustratificeret sammenhæng: χ2=1006,9,1 p=0,000; γ=0,482 p=0,000 
Dansk, test af stratificeret sammenhæng: Globalt χ2=417,8 p=0,000; partiel γ=0,344 p=0,000 
Matematik, test af ustratificeret sammenhæng: χ2=1132,2 0,p=0,000; γ=0,505 p=0,000 
Matematik, test af stratificeret sammenhæng: Globalt χ2=564,9 p=0,000; partiel γ=0,389 p=0,000 
Note: Unge med 9. klasses karakterer fra 2002, som er påbegyndt en gymnasial uddannelse, undtagen dem, som skifter til 
og har succes med EUD, og som ikke er indskrevet på en gymnasial uddannelse i 2011. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Tabellen viser, at asymmetrien mellem dansk- og matematikkarakterens betydning for 
gennemførelse ikke gør sig gældende på gymnasieområdet. Eksempelvis ses, at 69 % af dem, der fik 
mellem 2 og 4 i både dansk og matematik har gennemført, mens 16 procentpoint flere, nemlig 85 % 
har gennemført, hvis de har fået samme karakter i matematik, men mellem 7 og 12 i dansk. Andelen, 
der har gennemført, stiger fra 69 til 87 %, hvis det i stedet er matematikkarakteren, der er mellem 7 
og 12, mens danskkarakteren er mellem 2 og 4, altså nogenlunde lige så meget.  

At asymmetrien mellem dansk og matematik ikke gør sig gældende på det gymnasiale område, 
fremgår også af de partielle gammakoefficienter (hvor der er betinget på den anden karakter), som 
med 0,344 for dansk og 0,389 for matematik også ligner hinanden meget. Hvad angår de gymnasiale 
uddannelser, er der med andre ord en stærk statistisk sammenhæng mellem 9. klasses 
afgangskarakter i både dansk og matematik og sandsynligheden for at have gennemført en 
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gymnasial uddannelse 9½ år efter. For de gymnasiale uddannelser, ser det altså ud til, at 
danskkundskaberne har en selvstændig betydning. 

Dem, der klarer sig dårligst til eksamen 
Indtil nu har det drejet sig om det samlede billede af sammenhængen mellem karakterer og succes 
på EUD, men i praksis – både ude på erhvervsskolerne og for den enkelte elev – drejer det sig ofte 
om at få lov til at komme ind på en uddannelse, og her kan det – måske især i fremtiden – have stor 
betydning, om man gennemsnitligt består folkeskoleeksamen. Derfor stilles der i dette afsnit skarpt 
på forskellene mellem dem, der fik ikke-bestået i gennemsnit og den næstlaveste gruppe – altså 
dem, der lige bestod. 

Tabel 11 og 12 viser andelen, der har haft succes på EUD indtil slutningen af september 2011, blandt 
de unge, der klarede sig dårligst til eksamen i dansk og matematik i henholdsvis 2002 og 2007.4

Tabel 11. Andel, der enten er i gang med eller har gennemført EUD i løbet af alderen 15 til 25 år. 
Procenter og antal. 

 Det 
ses af tabellerne, at der i næsten alle tilfælde er forskel på dem, der gennemsnitligt har over 2 i 
begge fag og dem, der har under 2 i enten det ene eller begge fag. Eksempelvis ses af tabel 12, at 57 
% af de unge, hvis gennemsnitlige prøvekarakter i 2007 var under 2 i både dansk og matematik, 
fortsat var i gang på EUD eller havde gennemført EUD 4½ år efter, men det samme gælder 68 % af 
dem, der har fået mellem 2 og 4 i gennemsnit i begge fag. For 2002-årgangen er forskellen mellem 
dem, der dumper i begge fag, og dem, der får mellem 2 og 4, større, idet succesraten blandt 
førstnævnte gruppe er 50 % mod 69 % i sidstnævnte gruppe.  

 
 

Gennemsnitlig eksamenskarakter i matematik 
-3 til < 2 2 til < 4 I alt Antal 

Gennemsnitlig 
eksamenskarakter i dansk 

-3 til < 2 50 68 59 1.187 
2 til < 4 57 69 65 3.066 
I alt 55 69 63   
Antal 1.729 2.524   4.253 

Dansk: χ2=12,5 p=0,000; γ=0,123 p=0,000 
Matematik: χ2=88,5 p=0,000; γ=0,294 p=0,000 
Note: Kun unge, der har fået under 4 i gennemsnit i både dansk og matematik til 9. klasses eksamen i 2002, og som siden er 
påbegyndt EUD uden at skifte til og få succes med en gymnasial uddannelse. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 

                                                           
4 Det skal huskes, at nogle af de formentlig allersvageste unge – nemlig dem uden eksamenskarakterer – ikke 
indgår i analysen. Frafaldsprocenterne er formodentlig (endnu) større for denne gruppe. 
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Inden danskkarakterer – og dermed også danskkundskaber – helt afskrives som værende væsentlige 
for at få succes på EUD, skal det understreges, at a) dansk- og matematikkarakterer er stærkt 
korrelerede, blandt andet fordi et fag som problemløsning kræver gode læse- og 
forståelseskundskaber, og b) at danskkarakterer, når de betragtes alene uden kendskab til 
matematikkarakterer, har en statistisk – og også numerisk – stærk sammenhæng med både succes 
på EUD og gennemførelsesprocenterne, jf. gammakoefficienter på hhv. 0,299 (tabel 7) og 0,17 (tabel 
9). Dette ændrer dog ikke på, at man kan nøjes med at anvende matematikkarakterer, hvis man vil 
sortere elever til EUD efter 9. klasses afgangskarakterer. 

At dette resultat er bemærkelsesværdigt, kan vises ved at lave en lille afstikker til de gymnasiale 
uddannelser. I tabel 10 er der gennemført den samme analyse, som i tabel 9, men hvor der i stedet 
for EUD ses på, hvor stor andel af 2002-årgangen, der har gennemført en gymnasial uddannelse 9½ 
år efter afgang fra 9. klasse. Svarende til analysen for EUD indgår de unge, der er faldet fra en 
gymnasial uddannelse, men som til gengæld har gennemført EUD, ikke i analysen. 

Tabel 10. Andel, der har gennemført EUD ultimo september 2011, betinget af gennemsnitlig 
eksamenskarakter i dansk og matematik. 2002-årgangen. Procenter og antal. 
 2002 Gennemsnitlig eksamenskarakter i matematik 

  
 

Missing -3 til < 2 2 til < 4 4 til < 7 7 til 12 Gns. 
succesrate 

Antal 

Gn
s.

 e
ks

am
en

sk
ar

ak
te

r 
i d

an
sk

 

Missing - - - - - 72 53 
-3 til < 2 - - 50 53 - 53 114 
2 til < 4 - 63 69 83 87 79 1.361 
4 til < 7 81 77 78 86 92 88 8.094 
7 til 12 91 78 85 92 96 95 21.412 
Gns. 
succesrate 

84 71 79 89 95 92 31.034 

Antal 110 396 1.990 6.806 21.732 31.034   
Dansk, test af ustratificeret sammenhæng: χ2=1006,9,1 p=0,000; γ=0,482 p=0,000 
Dansk, test af stratificeret sammenhæng: Globalt χ2=417,8 p=0,000; partiel γ=0,344 p=0,000 
Matematik, test af ustratificeret sammenhæng: χ2=1132,2 0,p=0,000; γ=0,505 p=0,000 
Matematik, test af stratificeret sammenhæng: Globalt χ2=564,9 p=0,000; partiel γ=0,389 p=0,000 
Note: Unge med 9. klasses karakterer fra 2002, som er påbegyndt en gymnasial uddannelse, undtagen dem, som skifter til 
og har succes med EUD, og som ikke er indskrevet på en gymnasial uddannelse i 2011. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Tabellen viser, at asymmetrien mellem dansk- og matematikkarakterens betydning for 
gennemførelse ikke gør sig gældende på gymnasieområdet. Eksempelvis ses, at 69 % af dem, der fik 
mellem 2 og 4 i både dansk og matematik har gennemført, mens 16 procentpoint flere, nemlig 85 % 
har gennemført, hvis de har fået samme karakter i matematik, men mellem 7 og 12 i dansk. Andelen, 
der har gennemført, stiger fra 69 til 87 %, hvis det i stedet er matematikkarakteren, der er mellem 7 
og 12, mens danskkarakteren er mellem 2 og 4, altså nogenlunde lige så meget.  

At asymmetrien mellem dansk og matematik ikke gør sig gældende på det gymnasiale område, 
fremgår også af de partielle gammakoefficienter (hvor der er betinget på den anden karakter), som 
med 0,344 for dansk og 0,389 for matematik også ligner hinanden meget. Hvad angår de gymnasiale 
uddannelser, er der med andre ord en stærk statistisk sammenhæng mellem 9. klasses 
afgangskarakter i både dansk og matematik og sandsynligheden for at have gennemført en 
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gymnasial uddannelse 9½ år efter. For de gymnasiale uddannelser, ser det altså ud til, at 
danskkundskaberne har en selvstændig betydning. 

Dem, der klarer sig dårligst til eksamen 
Indtil nu har det drejet sig om det samlede billede af sammenhængen mellem karakterer og succes 
på EUD, men i praksis – både ude på erhvervsskolerne og for den enkelte elev – drejer det sig ofte 
om at få lov til at komme ind på en uddannelse, og her kan det – måske især i fremtiden – have stor 
betydning, om man gennemsnitligt består folkeskoleeksamen. Derfor stilles der i dette afsnit skarpt 
på forskellene mellem dem, der fik ikke-bestået i gennemsnit og den næstlaveste gruppe – altså 
dem, der lige bestod. 

Tabel 11 og 12 viser andelen, der har haft succes på EUD indtil slutningen af september 2011, blandt 
de unge, der klarede sig dårligst til eksamen i dansk og matematik i henholdsvis 2002 og 2007.4

Tabel 11. Andel, der enten er i gang med eller har gennemført EUD i løbet af alderen 15 til 25 år. 
Procenter og antal. 

 Det 
ses af tabellerne, at der i næsten alle tilfælde er forskel på dem, der gennemsnitligt har over 2 i 
begge fag og dem, der har under 2 i enten det ene eller begge fag. Eksempelvis ses af tabel 12, at 57 
% af de unge, hvis gennemsnitlige prøvekarakter i 2007 var under 2 i både dansk og matematik, 
fortsat var i gang på EUD eller havde gennemført EUD 4½ år efter, men det samme gælder 68 % af 
dem, der har fået mellem 2 og 4 i gennemsnit i begge fag. For 2002-årgangen er forskellen mellem 
dem, der dumper i begge fag, og dem, der får mellem 2 og 4, større, idet succesraten blandt 
førstnævnte gruppe er 50 % mod 69 % i sidstnævnte gruppe.  

 
 

Gennemsnitlig eksamenskarakter i matematik 
-3 til < 2 2 til < 4 I alt Antal 

Gennemsnitlig 
eksamenskarakter i dansk 

-3 til < 2 50 68 59 1.187 
2 til < 4 57 69 65 3.066 
I alt 55 69 63   
Antal 1.729 2.524   4.253 

Dansk: χ2=12,5 p=0,000; γ=0,123 p=0,000 
Matematik: χ2=88,5 p=0,000; γ=0,294 p=0,000 
Note: Kun unge, der har fået under 4 i gennemsnit i både dansk og matematik til 9. klasses eksamen i 2002, og som siden er 
påbegyndt EUD uden at skifte til og få succes med en gymnasial uddannelse. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 

                                                           
4 Det skal huskes, at nogle af de formentlig allersvageste unge – nemlig dem uden eksamenskarakterer – ikke 
indgår i analysen. Frafaldsprocenterne er formodentlig (endnu) større for denne gruppe. 
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Tabel 12. Andel, der enten stadig er i gang med eller har gennemført EUD ultimo september 2011. 
Procenter og antal. 

 
 

Gennemsnitlig eksamenskarakter i matematik 
-3 til < 2 2 til < 4 I alt Antal 

Gennemsnitlig 
eksamenskarakter i dansk 

-3 til < 2 57 62 59 1.347 
2 til < 4 59 68 64 3.342 
I alt 58 67 62   
Antal 2.265 2.424   4.689 

Dansk: χ2=9,8 p=0,002; γ=0,103 p=0,002 
Matematik: χ2=38,2 p=0,000; γ=0,185 p=0,000 
Note: Kun unge, der har fået under 4 i gennemsnit i både dansk og matematik til 9. klasses eksamen i 2007, og som siden er 
påbegyndt EUD uden at skifte til og få succes med en gymnasial uddannelse. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Tester man forskellene mellem dem, der får mellem 2 og 4 i begge fag, og de øvrige grupper, er der 
signifikant forskel i næsten alle tilfælde.5

Både for 2002- og 2007-årgangen tegner der sig desuden et mønster, hvor dem, der er dumpet i 
begge fag, gennemsnitligt klarer sig dårligere på EUD end dem, der har bestået mindst ét fag.

 Det eneste tilfælde, hvor der ikke er signifikant forskel på 
succesraten mellem dem, der får mellem -3 og 2 i gennemsnit i enten det ene eller begge fag, og 
dem, der får mellem 2 og 4, er for 2002-årgangen, hvor det ikke gør en forskel, om man dumper i 
dansk eller ej, når blot man har fået mellem 2 og 4 i matematik. I begge grupper ligger succesraten 
på omkring 68-69 %. Dette viser igen, at matematikkundskaber har større betydning for succesraten 
på EUD end danskkundskaber. 

6

En anden relevant sammenligning er mellem dem, der får mellem 2 og 4 i gennemsnit i begge fag, og 
dem, der dumper i mindst ét af fagene dansk eller matematik. Førstnævnte gruppe vil med det nye 
lovforslag få lov at blive indskrevet på EUD, mens sidstnævnte gruppe ikke kan komme direkte ind. I 
sidstnævnte gruppe indgår der – i modsætning til i tabel 11 og 12 – unge, som kan have klaret sig 
endog rigtigt godt i det ene fag, men som altså er dumpet i det andet fag. Ikke overraskende viser 
tabel 13, at forskellen mellem disse grupper ikke er stor, numerisk set. Blandt dem, der er dumpet i 
mindst et af fagene dansk eller matematik, har 62 % af 2002-årgangen og 61 % af 2007-årgangen 
haft succes med EUD. Dette skal sammenholdes med de 68-69 % af dem, der bestod begge fag, men 
ikke meget mere.  

  

Tabel 13 viser også, at det er ganske mange af de indskrevne på EUD, som er dumpet i dansk og/eller 
matematik. Blandt 2002-årgangen drejer det sig om 3.462 unge svarende til 15 % af de 22.567 unge 
(se tabel 7), der starter på EUD uden at skifte spor. Blandt 2007-årgangen er det 4.021 unge med 
gennemsnitlig dumpekarakterer i enten dansk eller matematik, der er startet på EUD i løbet af de 4½ 
år, der er gået, siden de tog 9. klasses eksamen. Dette svarer til 20 %.7

                                                           
5 Testresultater fås ved henvendelse til forfatterne. 

 

6 Testes forskellen på succesraten grupperne imellem, viser det sig dog, at for 2007-årgangen er der ingen 
statistisk signifikant forskel mellem dem, der gennemsnitligt har fået mellem -3 og 2 i begge fag, og dem, der 
har fået mellem -3 og 2 i matematik og mellem 2 og 4 i dansk; forskellen mellem de to grupper er da også kun 
2 procentpoint (59 minus 57 %). 
7 Hertil kommer unge, som af den ene eller anden grund slet ikke har eksamenskarakterer. 
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Tabel 13. Andel, der enten stadig er i gang med eller har gennemført EUD ultimo september 2011. 
Procenter og antal. 
Årgang 

 
Succesrate Antal 

2002 Gennemsnitlig karakter < 2 i mindst et af fagene dansk eller 
matematik 62 3.462 
2 til <4 i både dansk og matematik 69 1.961 

2007 Gennemsnitlig karakter < 2 i mindst et af fagene dansk eller 
matematik 61 4.021 
2 til <4 i både dansk og matematik 68 1.901 

2002-årgangen: χ2=24,0 p=0,000 
2007-årgangen: χ2=26,6 p=0,000 
Note: Kun unge med både dansk og matematikkarakterer fra 9. klasses eksamen i hhv. 2002 og 2007, og som siden er 
påbegyndt EUD uden at skifte til og få succes med en gymnasial uddannelse. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Endelig ses der i tabel 14 på gennemførelsesprocenterne blandt de unge fra 2002-årgangen, der har 
klaret sig dårligt til 9. klasses eksamen. Tabellen viser for det første ligesom forskellen mellem tabel 
7 og tabel 9, at gennemførelsesprocenterne er lavere end succesraterne, hvor dem, der stadig er i 
gang, også indgår positivt. For det andet illustrerer tabellen, at forskellen mellem dem, der dumpede 
i mindst ét af fagene, dansk eller matematik, og dem, der fik mellem 2 og 4 i karakterer, er i samme 
størrelsesorden, som ved succesraterne: Mens 51 % af dem, der er dumpet i mindst ét af fagene, 
dansk eller matematik, har gennemført 9½ år efter 9. klasse, gælder det samme 8 procentpoint flere, 
nemlig 59 % af dem, der fik mellem 2 og 4 i begge fag. Denne forskel er, som det fremgår af testen 
under tabellen, højsignifikant. 

Tabel 14. Gennemførelsesprocenter blandt dem, der klarede sig dårligst til 9. klasses eksamen. 2002-
årgangen. Procenter og antal. 

  

Andel 
bestået 

Antal 

2002 Gennemsnitlig karakter < 2 i mindst et af fagene dansk eller 
matematik 

51 3.462 

Gennemsnitlig karakter < 2 i mindst et af fagene dansk eller 
matematik og mellem 2 go 4 i det andet 

47 2.292 

2 til < 4 i både dansk og matematik 59 1.961 
χ2=30,0 p=0,000 
Note: Kun unge med både dansk og matematikkarakterer fra 9. klasses eksamen i 2002, som siden er påbegyndt EUD uden 
at skifte til og få succes med en gymnasial uddannelse. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 

Selv når man stiller skarpt på bunden af fordelingen og nøjes med at sammenligne dem, der klarede 
sig allerdårligst til 9. klasses eksamen, med dem, der klarede sig lidt bedre, er der altså stadig en 
statistisk signifikant forskel både på succes- og gennemførelsesraterne grupperne imellem.  

Én ting er dog den statistiske forskel, noget andet den numeriske. Betragter man 
gennemførelsesprocenterne i sig selv, er det faktisk bemærkelsesværdigt, at godt halvdelen af dem, 
som er dumpet i det ene eller begge fag, kan gennemføre. Dette skal sammenholdes med, at ”kun” 
knap 60 % af dem, der har fået mellem 2 og 4 i begge fag, gennemfører. Den relativt lille numeriske 
forskel kan yderligere perspektiveres ved at inddrage dem, der dumper i dansk, men klarer sig godt i 
matematik. Her kan gennemførelsesprocenterne være helt op til 81 % (se tabel 9). Altså væsentligt 
højere end blandt dem, der akkurat består begge fag. At dumpe i dansk er altså langt fra 
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Tabel 12. Andel, der enten stadig er i gang med eller har gennemført EUD ultimo september 2011. 
Procenter og antal. 

 
 

Gennemsnitlig eksamenskarakter i matematik 
-3 til < 2 2 til < 4 I alt Antal 

Gennemsnitlig 
eksamenskarakter i dansk 

-3 til < 2 57 62 59 1.347 
2 til < 4 59 68 64 3.342 
I alt 58 67 62   
Antal 2.265 2.424   4.689 

Dansk: χ2=9,8 p=0,002; γ=0,103 p=0,002 
Matematik: χ2=38,2 p=0,000; γ=0,185 p=0,000 
Note: Kun unge, der har fået under 4 i gennemsnit i både dansk og matematik til 9. klasses eksamen i 2007, og som siden er 
påbegyndt EUD uden at skifte til og få succes med en gymnasial uddannelse. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Tester man forskellene mellem dem, der får mellem 2 og 4 i begge fag, og de øvrige grupper, er der 
signifikant forskel i næsten alle tilfælde.5

Både for 2002- og 2007-årgangen tegner der sig desuden et mønster, hvor dem, der er dumpet i 
begge fag, gennemsnitligt klarer sig dårligere på EUD end dem, der har bestået mindst ét fag.

 Det eneste tilfælde, hvor der ikke er signifikant forskel på 
succesraten mellem dem, der får mellem -3 og 2 i gennemsnit i enten det ene eller begge fag, og 
dem, der får mellem 2 og 4, er for 2002-årgangen, hvor det ikke gør en forskel, om man dumper i 
dansk eller ej, når blot man har fået mellem 2 og 4 i matematik. I begge grupper ligger succesraten 
på omkring 68-69 %. Dette viser igen, at matematikkundskaber har større betydning for succesraten 
på EUD end danskkundskaber. 

6

En anden relevant sammenligning er mellem dem, der får mellem 2 og 4 i gennemsnit i begge fag, og 
dem, der dumper i mindst ét af fagene dansk eller matematik. Førstnævnte gruppe vil med det nye 
lovforslag få lov at blive indskrevet på EUD, mens sidstnævnte gruppe ikke kan komme direkte ind. I 
sidstnævnte gruppe indgår der – i modsætning til i tabel 11 og 12 – unge, som kan have klaret sig 
endog rigtigt godt i det ene fag, men som altså er dumpet i det andet fag. Ikke overraskende viser 
tabel 13, at forskellen mellem disse grupper ikke er stor, numerisk set. Blandt dem, der er dumpet i 
mindst et af fagene dansk eller matematik, har 62 % af 2002-årgangen og 61 % af 2007-årgangen 
haft succes med EUD. Dette skal sammenholdes med de 68-69 % af dem, der bestod begge fag, men 
ikke meget mere.  

  

Tabel 13 viser også, at det er ganske mange af de indskrevne på EUD, som er dumpet i dansk og/eller 
matematik. Blandt 2002-årgangen drejer det sig om 3.462 unge svarende til 15 % af de 22.567 unge 
(se tabel 7), der starter på EUD uden at skifte spor. Blandt 2007-årgangen er det 4.021 unge med 
gennemsnitlig dumpekarakterer i enten dansk eller matematik, der er startet på EUD i løbet af de 4½ 
år, der er gået, siden de tog 9. klasses eksamen. Dette svarer til 20 %.7

                                                           
5 Testresultater fås ved henvendelse til forfatterne. 

 

6 Testes forskellen på succesraten grupperne imellem, viser det sig dog, at for 2007-årgangen er der ingen 
statistisk signifikant forskel mellem dem, der gennemsnitligt har fået mellem -3 og 2 i begge fag, og dem, der 
har fået mellem -3 og 2 i matematik og mellem 2 og 4 i dansk; forskellen mellem de to grupper er da også kun 
2 procentpoint (59 minus 57 %). 
7 Hertil kommer unge, som af den ene eller anden grund slet ikke har eksamenskarakterer. 
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Tabel 13. Andel, der enten stadig er i gang med eller har gennemført EUD ultimo september 2011. 
Procenter og antal. 
Årgang 

 
Succesrate Antal 

2002 Gennemsnitlig karakter < 2 i mindst et af fagene dansk eller 
matematik 62 3.462 
2 til <4 i både dansk og matematik 69 1.961 

2007 Gennemsnitlig karakter < 2 i mindst et af fagene dansk eller 
matematik 61 4.021 
2 til <4 i både dansk og matematik 68 1.901 

2002-årgangen: χ2=24,0 p=0,000 
2007-årgangen: χ2=26,6 p=0,000 
Note: Kun unge med både dansk og matematikkarakterer fra 9. klasses eksamen i hhv. 2002 og 2007, og som siden er 
påbegyndt EUD uden at skifte til og få succes med en gymnasial uddannelse. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
Endelig ses der i tabel 14 på gennemførelsesprocenterne blandt de unge fra 2002-årgangen, der har 
klaret sig dårligt til 9. klasses eksamen. Tabellen viser for det første ligesom forskellen mellem tabel 
7 og tabel 9, at gennemførelsesprocenterne er lavere end succesraterne, hvor dem, der stadig er i 
gang, også indgår positivt. For det andet illustrerer tabellen, at forskellen mellem dem, der dumpede 
i mindst ét af fagene, dansk eller matematik, og dem, der fik mellem 2 og 4 i karakterer, er i samme 
størrelsesorden, som ved succesraterne: Mens 51 % af dem, der er dumpet i mindst ét af fagene, 
dansk eller matematik, har gennemført 9½ år efter 9. klasse, gælder det samme 8 procentpoint flere, 
nemlig 59 % af dem, der fik mellem 2 og 4 i begge fag. Denne forskel er, som det fremgår af testen 
under tabellen, højsignifikant. 

Tabel 14. Gennemførelsesprocenter blandt dem, der klarede sig dårligst til 9. klasses eksamen. 2002-
årgangen. Procenter og antal. 

  

Andel 
bestået 

Antal 

2002 Gennemsnitlig karakter < 2 i mindst et af fagene dansk eller 
matematik 

51 3.462 

Gennemsnitlig karakter < 2 i mindst et af fagene dansk eller 
matematik og mellem 2 go 4 i det andet 

47 2.292 

2 til < 4 i både dansk og matematik 59 1.961 
χ2=30,0 p=0,000 
Note: Kun unge med både dansk og matematikkarakterer fra 9. klasses eksamen i 2002, som siden er påbegyndt EUD uden 
at skifte til og få succes med en gymnasial uddannelse. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 

Selv når man stiller skarpt på bunden af fordelingen og nøjes med at sammenligne dem, der klarede 
sig allerdårligst til 9. klasses eksamen, med dem, der klarede sig lidt bedre, er der altså stadig en 
statistisk signifikant forskel både på succes- og gennemførelsesraterne grupperne imellem.  

Én ting er dog den statistiske forskel, noget andet den numeriske. Betragter man 
gennemførelsesprocenterne i sig selv, er det faktisk bemærkelsesværdigt, at godt halvdelen af dem, 
som er dumpet i det ene eller begge fag, kan gennemføre. Dette skal sammenholdes med, at ”kun” 
knap 60 % af dem, der har fået mellem 2 og 4 i begge fag, gennemfører. Den relativt lille numeriske 
forskel kan yderligere perspektiveres ved at inddrage dem, der dumper i dansk, men klarer sig godt i 
matematik. Her kan gennemførelsesprocenterne være helt op til 81 % (se tabel 9). Altså væsentligt 
højere end blandt dem, der akkurat består begge fag. At dumpe i dansk er altså langt fra 
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ensbetydende med at være ude af stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse, og slet ikke hvis 
man samtidig er god til matematik. 

Lønniveauet for nyuddannede 
Det har ikke kun interesse, om eleverne gennemfører en uddannelse, det er nok så interessant, hvor 
godt de gennemfører uddannelsen. I dette afsnit ser vi på, hvor meget de erhvervsuddannede tjener 
de første år på arbejdsmarkedet efter gennemført uddannelse. Det ville være relevant både at se på, 
hvordan skolerne vurderer elevernes faglige niveau ved afslutningen af uddannelsen, og hvordan 
arbejdsmarkedet vurderer samme faglige kvalifikationer. På erhvervsuddannelserne er der imidlertid 
ikke et samlet karaktersystem som f.eks. ved afslutningen af en gymnasial uddannelse, og derfor kan 
vi ikke kvantificere skolernes vurdering af afgangselevernes faglige niveau. Til gengæld kan vi se på, 
hvordan arbejdsmarkedet - virksomhederne - vurderer de nyuddannedes kvalifikationer.  

Som udtryk for de nyuddannedes faglige kvalifikationer bruger vi deres lønindkomst vægtet med, om 
og i givet fald hvor ofte de er i beskæftigelse. Vi vægter med beskæftigelsen ved blot at medtage 
alle, som har gennemført en uddannelse uden hensynstagen til, hvor meget de arbejder, eller om de 
overhovedet har været i arbejde efter endt uddannelse. Derved kommer eksempelvis ledige 
personer, som har været ledige hele året og dermed uden lønindkomst, til at indgå i beregningen af 
gennemsnitslønningerne med nul i tælleren og med én i nævneren. Dette er i så fald med til at 
trække gennemsnitslønningerne i gruppen ned. 

Vi har i skrivende stund ikke oparbejdet fulde registeroplysninger senere end for kalenderåret 2010. 
Det seneste tidspunkt, vi kan observere indkomst og arbejdsmarkedsstatus for de unge på, er ultimo 
november 2010. Derfor har vi i dette afsnit valgt at begrænse os til at se på alle, som mindst har én 
9. klasses afgangskarakter i enten dansk eller matematik i 2002, og som har gennemført EUD senest 
ultimo september 2009. Det er altså kun unge, der har gennemført EUD senest 7 år efter 9. klasse, 
der indgår i analysen, og det er deres lønindkomst i 2010, som vi ser på.  

Udover denne begrænsning medtages heller ikke unge, der har valgt at blive selvstændige, idet 
deres indkomstforhold er vanskelige at opgøre på blot et enkelt år. Endvidere indgår unge, der har 
valgt at videreuddanne sig heller ikke i analysen, da deres nuværende lønindkomst formentlig ligger 
væsentligt under deres senere arbejdsmarkedsværdi.8 Endelig er det valgt at udelade de 10 
personer, der er på førtidspension.9

Tabel 15 viser sammenhængen mellem lønindkomst i 2010 for forskellige kombinationer af dansk- 
og matematikkarakterer ved 9. klasses afgangseksamen i 2002. Det fremgår tydeligt af tabellen, at 
der er en positiv sammenhæng mellem matematikkarakteren og lønindkomsten. F.eks. tjente dem, 
der fik mellem 2 og 4 i 9. klasses matematikeksamen, knap 223.000 kr. årligt i 2010, mens dem der 

 

                                                           
8 Der er to måder at være under uddannelse på: Enten kan man være gået videre i det almindelige 
uddannelsessystem på almindelige vilkår, og i så fald registreres man som ”uddannelsessøgende”; eller der kan 
være tale om en såkaldt ”uddannelsesforanstaltning/vejledning og opkvalificering”, hvilket ofte foregår under 
andre vilkår til en højere offentlig støtte. Hvor førstnævnte gruppe kan forventes at komme til at tjene 
væsentligt mere efter endt uddannelse, gælder dette ikke i samme udstrækning sidstnævnte gruppe. Der er 
næsten 2½ gange flere personer i førstnævnte gruppe sammenlignet med sidstnævnte (488 mod 188). Begge 
grupper udelades af analysen. 
9 Der er også en enkelt person, som iflg. registret skulle være på tjenestemandspension. Denne person 
udelades også af analysen. 
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fik mellem 7 og 12 tjente knap 260.000 kr. årligt, altså omkring 37.000 kr. mere. Gennemgående er 
der en forskel på mellem 30.000 og ca. 45.000 kr. på dem, der lige har bestået matematik og dem, 
der fik karakter i den høje ende af skalaen, uanset niveauet af dansk. 

Tabel 15. Gennemsnitlige lønindkomster for de unge fra 2002-årgangen, som har gennemført EUD 
senest ultimo september 2009, betinget af 9. klasses afgangskarakterer i dansk og matematik. Årsløn 
i kroner, 2010. 

 
Gennemsnitlig eksamenskarakter i matematik 
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Missing - - 241.198 253.808 - 249.403 147 
-3 til < 2 - 213.954 230.385 249.955 260.895 232.552 601 
2 til < 4 187.807 211.678 224.370 247.279 271.606 237.981 2.504 
4 til < 7 172.800 215.500 220.242 239.152 261.811 240.952 3.819 
7 til 12 225.422 222.344 214.794 236.120 254.138 244.994 2.081 
Gns. løn-
indkomst 

- 214.157 222.886 241.790 259.894 240.642 9.152 

Antal 125 769 2.057 3.119 3.082 9.152   
Note: Resultatet vises ikke for celler med under 30 observationer, da der i så fald er for stor usikkerhed omkring 
gennemsnitsindkomsten. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 

Hvad danskkarakteren angår, er der en positiv sammenhæng mellem karakter og lønindkomst, når 
dem, der ikke har nogen karakter i dansk, ikke medtages. Således tjente dem, der fik mellem 7 og 12 
i dansk til 9. klasses afgangseksamen i 2002 (og som har afsluttet EUD senest september 2009) ca. 
12.000 mere, end dem der dumpede dansk. Det er dog interessant, at indenfor hvert af de tre 
matematikniveauer, hvor eleven har bestået, er der en negativ sammenhæng mellem højere 
danskkarakterer og lønindkomst.  

Det kan også testes, om lønforskellen mellem grupperne, der dannes af de forskellige kombinationer 
af dansk- og matematikkarakterer, er statistisk signifikante. Her viser det sig for det første, at man 
kan nøjes med at teste forskellene på grupperne ude i margenerne af tabellen (idet interaktionen 
mellem dansk- og matematikkaraktererne er insignifikant, F(8,9135)=0,36, p=0,944). Når man så 
tester disse forskelle, er resultatet, at der er en stærkt signifikant positiv sammenhæng mellem 
matematikresultat og lønindkomst (F(4,9143)=52,62, p=0,000), mens der er en svagere, men dog 
stadig signifikant negativ sammenhæng mellem danskkarakteren i 9. klasse og lønindkomsten 8 år 
efter (F(4,9143)=3,38, p=0,009). 

Resultatet understreger igen, hvor vigtigt det er, at unge, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse, 
er gode til matematik: Ikke bare øger det sandsynligheden for at gennemføre, 
arbejdsmarkedsværdien efter endt uddannelse er også størst for dem, der har en gennemsnitlig 
afgangskarakter i matematik i den højere ende. 

Med baggrundsvariable 
Hidtil er analysen udelukkende baseret på sammenhænge, hvor der ikke tages højde for forskelle i 
bagvedliggende faktorer, såsom køn, etnicitet og familiens socioøkonomiske forhold i 9. klasse. I det 
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ensbetydende med at være ude af stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse, og slet ikke hvis 
man samtidig er god til matematik. 
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Udover denne begrænsning medtages heller ikke unge, der har valgt at blive selvstændige, idet 
deres indkomstforhold er vanskelige at opgøre på blot et enkelt år. Endvidere indgår unge, der har 
valgt at videreuddanne sig heller ikke i analysen, da deres nuværende lønindkomst formentlig ligger 
væsentligt under deres senere arbejdsmarkedsværdi.8 Endelig er det valgt at udelade de 10 
personer, der er på førtidspension.9

Tabel 15 viser sammenhængen mellem lønindkomst i 2010 for forskellige kombinationer af dansk- 
og matematikkarakterer ved 9. klasses afgangseksamen i 2002. Det fremgår tydeligt af tabellen, at 
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dem, der ikke har nogen karakter i dansk, ikke medtages. Således tjente dem, der fik mellem 7 og 12 
i dansk til 9. klasses afgangseksamen i 2002 (og som har afsluttet EUD senest september 2009) ca. 
12.000 mere, end dem der dumpede dansk. Det er dog interessant, at indenfor hvert af de tre 
matematikniveauer, hvor eleven har bestået, er der en negativ sammenhæng mellem højere 
danskkarakterer og lønindkomst.  

Det kan også testes, om lønforskellen mellem grupperne, der dannes af de forskellige kombinationer 
af dansk- og matematikkarakterer, er statistisk signifikante. Her viser det sig for det første, at man 
kan nøjes med at teste forskellene på grupperne ude i margenerne af tabellen (idet interaktionen 
mellem dansk- og matematikkaraktererne er insignifikant, F(8,9135)=0,36, p=0,944). Når man så 
tester disse forskelle, er resultatet, at der er en stærkt signifikant positiv sammenhæng mellem 
matematikresultat og lønindkomst (F(4,9143)=52,62, p=0,000), mens der er en svagere, men dog 
stadig signifikant negativ sammenhæng mellem danskkarakteren i 9. klasse og lønindkomsten 8 år 
efter (F(4,9143)=3,38, p=0,009). 

Resultatet understreger igen, hvor vigtigt det er, at unge, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse, 
er gode til matematik: Ikke bare øger det sandsynligheden for at gennemføre, 
arbejdsmarkedsværdien efter endt uddannelse er også størst for dem, der har en gennemsnitlig 
afgangskarakter i matematik i den højere ende. 

Med baggrundsvariable 
Hidtil er analysen udelukkende baseret på sammenhænge, hvor der ikke tages højde for forskelle i 
bagvedliggende faktorer, såsom køn, etnicitet og familiens socioøkonomiske forhold i 9. klasse. I det 
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følgende undersøges, hvorvidt sammenhængene mellem karakterer og succes på EUD svækkes eller 
helt forsvinder, når der – så vidt muligt – tages højde for sådanne faktorer.  

Det skal understreges, at selv hvis det skulle vise sig, at sammenhængen mellem karakterer og 
succes på EUD svækkes væsentligt, når der medtages baggrundsvariable, så ændrer det ikke på de 
gennemsnitlige forskelle grupperne imellem, som er beskrevet hidtil. Det er altså ikke sådan, at 
forskellen mellem de faglige svageste og de fagligt stærkeste forsvinder, blot fordi man måske finder 
ud af, at en del af denne forskel skyldes forskelle i forældrenes uddannelsesniveau. Hvis man ikke 
ønsker at inddrage forældres uddannelsesniveau o. lign. i optagelseskriterierne for 
ungdomsuddannelserne, er den viden, den følgende analyse giver, heller ikke direkte anvendelig ift. 
en eventuel adgangsbegrænsning til erhvervsskolerne. 

For at tage højde for de bagvedliggende faktorer benyttes en statistisk metode kaldet ”logistisk 
regression”. I logistisk regression beregnes eller ”estimeres” sandsynligheden for succes givet 
forskellige kombinationer af baggrundsfaktorer, hvor succes i dette tilfælde er ensbetydende med 
enten at være i gang med eller have gennemført EUD ultimo september 2011. For at gøre analysen 
overskuelig og undgå at ”drukne” interessante resultater i detaljer, forenkles analysen ved at 
udelade beregningen af de specifikke sandsynligheder for alle de forskellige kombinationer af 
baggrundsvariable. I stedet estimeres kun gennemsnitlige sandsynligheder for de forskellige 
kategorier indenfor hver baggrundsvariabel (hovedeffekter). 

Tabel 16 viser fordelingen af de variable, der indgår i regressionsanalyserne. Som det fremgår, tages 
der højde for følgende oplysninger om de unge: Køn, deres alder i 9. klasse, om de har dansk, 
indvandrer- eller efterkommerbaggrund, om de boede sammen med begge deres forældre, med kun 
den ene forælder eller ikke sammen med nogen af forældrene, da de gik i 9. klasse, og deres 
forældres uddannelse og stilling, da de gik i 9. klasse. Oplysninger om forældrenes indkomst, da de 
unge gik i 9. klasse, indgår ikke i analyserne, da forældreindkomst har vist sig ikke at bidrage med 
yderligere information, når først de øvrige baggrundsvariable er medtaget.  

Det ses af tabellen, at der indgår 21.805 unge i analysen af 2002-årgangen og 20.558 unge i analysen 
af 2007-årgangen. Alle disse unge har været indskrevet på EUD. Ligesom i mange af de tidligere 
analyser indgår unge, der er skiftet til og haft succes med en gymnasial uddannelse, uden sidenhen 
at påbegynde EUD igen, ikke i analyserne. Til forskel fra tidligere indgår de få unge, der mangler 
karakterer i enten dansk eller matematik, heller ikke. 

Tabellen viser, at fordelingen af de forskellige baggrundsvariable ikke ændrer sig væsentligt fra 2002 
til 2007. Nogle af de største ændringer ses ift. den familietype, som de unge boede i, da de gik i 9. 
klasse, og ift. andelen af mødrene, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Hvad 
familietype angår, stiger andelen af unge, der kun bor sammen med den ene af deres forældre (men 
muligvis også sammen med dennes samlever) fra 35 til 40 % fra 2002- til 2007-årgangen. Omvendt 
falder andelen af mødre uden erhvervskompetencegivende uddannelse fra 44 til 37 %. 
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Tabel 16. Fordelingen af de variable, der indgår i regressioner, hvor sammenhængen mellem succes 
på EUD og eksamenskarakterer i dansk og matematik i 9. klasse kontrolleres for baggrundsvariable.  

Variabel Kategorier 
Gennemsnit, 

2002 
Gennemsnit, 

2007 
Andel, der har gennemført eller stadig er i gang på EUD 78 74 
Andel, der har gennemført EUD 67 - 
Køn Mand 58 60 

 
Kvinde 42 40 

Alder i 9. klasse 14-årig 2 1 

 
15-årig 83 78 

 
16-årig 14 19 

 
17-årig 1 1 

Indvandringsbaggrund Dansk 92 91 

 
Indvandrer 5 4 

 
Efterkommer 3 5 

Familietype  Med far og mor 63 58 

 
Kun én forælder 35 40 

 
Alene 2 2 

Mors uddannelse Ingen erhvervskompetencegivende  44 37 

 
Erhvervsfaglig/ kort videregående 43 49 

 
Mellemlang/ lang videregående 13 14 

Fars uddannelse Ingen erhvervskompetencegivende  40 39 

 
Erhvervsfaglig/ kort videregående 52 53 

 
Mellemlang/ lang videregående 8 7 

Mors stilling Lønmodtager, højt niveau 21 21 

 
Lønmodtager, mellem niveau 41 40 

 
Lønmodtager, grundniveau 15 16 

 
Selvstændig 4 4 

 
Ikke i arbejde 20 19 

Fars stilling Lønmodtager, højt niveau 17 16 

 
Lønmodtager, mellem niveau 34 33 

 
Lønmodtager, grundniveau 20 23 

 
Selvstændig 10 10 

 
Ikke i arbejde 19 18 

Eksamenskarakter i dansk -3 til < 2 7 9 

 
2 til < 4 26 31 

 
4 til < 7 41 44 

 
7 til 12 26 16 

Eksamenskarakter i matematik -3 til < 2 12 15 

 
2 til < 4 24 22 

 
4 til < 7 33 27 

 
7 til 12 32 36 

Antal observationer 
 

21.805 20.558 
Note: Tabellen medtager alle unge, der har mindst én 9. klasses eksamenskarakter i både dansk og matematik fra 2002 
eller 2007, og som er startet på EUD. Unge, som er skiftet til og haft succes med en gymnasial uddannelse, uden at 
påbegynde EUD igen, medtages ikke. Unge, hvor der mangler oplysninger på en af baggrundsvariablene medtages heller 
ikke. Alle baggrundsoplysninger stammer fra samme år, som karakteroplysningerne, dvs. fra da de unge var 15 år gamle.  
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed
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følgende undersøges, hvorvidt sammenhængene mellem karakterer og succes på EUD svækkes eller 
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baggrundsvariable. I stedet estimeres kun gennemsnitlige sandsynligheder for de forskellige 
kategorier indenfor hver baggrundsvariabel (hovedeffekter). 

Tabel 16 viser fordelingen af de variable, der indgår i regressionsanalyserne. Som det fremgår, tages 
der højde for følgende oplysninger om de unge: Køn, deres alder i 9. klasse, om de har dansk, 
indvandrer- eller efterkommerbaggrund, om de boede sammen med begge deres forældre, med kun 
den ene forælder eller ikke sammen med nogen af forældrene, da de gik i 9. klasse, og deres 
forældres uddannelse og stilling, da de gik i 9. klasse. Oplysninger om forældrenes indkomst, da de 
unge gik i 9. klasse, indgår ikke i analyserne, da forældreindkomst har vist sig ikke at bidrage med 
yderligere information, når først de øvrige baggrundsvariable er medtaget.  

Det ses af tabellen, at der indgår 21.805 unge i analysen af 2002-årgangen og 20.558 unge i analysen 
af 2007-årgangen. Alle disse unge har været indskrevet på EUD. Ligesom i mange af de tidligere 
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muligvis også sammen med dennes samlever) fra 35 til 40 % fra 2002- til 2007-årgangen. Omvendt 
falder andelen af mødre uden erhvervskompetencegivende uddannelse fra 44 til 37 %. 
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Tabel 16. Fordelingen af de variable, der indgår i regressioner, hvor sammenhængen mellem succes 
på EUD og eksamenskarakterer i dansk og matematik i 9. klasse kontrolleres for baggrundsvariable.  

Variabel Kategorier 
Gennemsnit, 

2002 
Gennemsnit, 

2007 
Andel, der har gennemført eller stadig er i gang på EUD 78 74 
Andel, der har gennemført EUD 67 - 
Køn Mand 58 60 

 
Kvinde 42 40 

Alder i 9. klasse 14-årig 2 1 

 
15-årig 83 78 

 
16-årig 14 19 

 
17-årig 1 1 

Indvandringsbaggrund Dansk 92 91 

 
Indvandrer 5 4 

 
Efterkommer 3 5 

Familietype  Med far og mor 63 58 

 
Kun én forælder 35 40 

 
Alene 2 2 

Mors uddannelse Ingen erhvervskompetencegivende  44 37 

 
Erhvervsfaglig/ kort videregående 43 49 

 
Mellemlang/ lang videregående 13 14 

Fars uddannelse Ingen erhvervskompetencegivende  40 39 

 
Erhvervsfaglig/ kort videregående 52 53 

 
Mellemlang/ lang videregående 8 7 

Mors stilling Lønmodtager, højt niveau 21 21 

 
Lønmodtager, mellem niveau 41 40 

 
Lønmodtager, grundniveau 15 16 

 
Selvstændig 4 4 

 
Ikke i arbejde 20 19 

Fars stilling Lønmodtager, højt niveau 17 16 

 
Lønmodtager, mellem niveau 34 33 

 
Lønmodtager, grundniveau 20 23 

 
Selvstændig 10 10 

 
Ikke i arbejde 19 18 

Eksamenskarakter i dansk -3 til < 2 7 9 

 
2 til < 4 26 31 

 
4 til < 7 41 44 

 
7 til 12 26 16 

Eksamenskarakter i matematik -3 til < 2 12 15 

 
2 til < 4 24 22 

 
4 til < 7 33 27 

 
7 til 12 32 36 

Antal observationer 
 

21.805 20.558 
Note: Tabellen medtager alle unge, der har mindst én 9. klasses eksamenskarakter i både dansk og matematik fra 2002 
eller 2007, og som er startet på EUD. Unge, som er skiftet til og haft succes med en gymnasial uddannelse, uden at 
påbegynde EUD igen, medtages ikke. Unge, hvor der mangler oplysninger på en af baggrundsvariablene medtages heller 
ikke. Alle baggrundsoplysninger stammer fra samme år, som karakteroplysningerne, dvs. fra da de unge var 15 år gamle.  
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed
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Tabel 17. Parameterestimater fra logistiske regressioner af sandsynligheden for enten at være i gang med 
eller have gennemført EUD ultimo september 2011.  

 
2002 2007 

 
Parameter Std.fejl Signifikans Parameter Std.fejl Signifikans 

Mand - - 
 

- - 
 Kvinde 0,219 0,037 *** -0,013 0,036 
 14-årig -0,230 0,113 * 0,029 0,148 
 15-årig - - 

 
- - 

 16-årig -0,105 0,048 * -0,040 0,042 
 17-årig 0,091 0,151 

 
-0,077 0,141 

 Dansk - - 
 

- - 
 Indvandrer -0,317 0,078 *** -0,324 0,082 *** 

Efterkommer -0,617 0,089 *** -0,560 0,075 *** 
Med far og mor - - 

 
- - 

 Kun én forælder -0,467 0,038 *** -0,371 0,036 *** 
Alene -0,876 0,106 *** -0,358 0,111 *** 
Mor ingen erhvervs-
kompetencegivende uddannelse - - 

 
- - 

 Mor erhvervsfaglig/ kort videregående 
uddannelse 0,253 0,039 *** 0,173 0,038 *** 
Mor mellemlang/ lang videregående 0,083 0,071 

 
-0,017 0,064 

 Far ingen erhvervskompetencegivende 
uddannelse - - 

 
- - 

 Far erhvervsfaglig/ kort videregående 
uddannelse 0,205 0,038 *** 0,165 0,037 *** 
Far mellemlang/ lang videregående -0,052 0,079 

 
0,006 0,075 

 Mor, lønmodtager, højt niveau 0,355 0,068 *** 0,357 0,063 *** 
Mor, lønmodtager, mellem niveau 0,274 0,049 *** 0,276 0,049 *** 
Mor, lønmodtager, grundniveau 0,221 0,057 *** 0,228 0,055 *** 
Mor, selvstændig 0,235 0,098 * 0,328 0,102 *** 
Mor, ikke i arbejde - - 

 
- - 

 Far lønmodtager, højt niveau 0,292 0,069 *** 0,265 0,065 *** 
Far lønmodtager, mellem niveau 0,076 0,052 

 
0,241 0,051 *** 

Far lønmodtager, grundniveau 0,000 0,055 
 

0,186 0,052 *** 
Far selvstændig 0,210 0,073 ** 0,231 0,069 *** 
Far, ikke i arbejde - - 

 
- - 

 Dansk, -3 til <2 -0,094 0,065 
 

-0,024 0,061 
 Dansk, 2 til <4 - - 

 
- - 

 Dansk, 4 til <7 0,036 0,043 
 

0,093 0,040 * 
Dansk, 7 til 12 0,297 0,057 *** 0,263 0,061 *** 
Matematik, -3 til <2 -0,410 0,053 *** -0,319 0,051 *** 
Matematik, 2 til <4 - - 

 
- - 

 Matematik, 4 til <7 0,360 0,044 *** 0,184 0,046 *** 
Matematik, 7 til 12 0,914 0,054 *** 0,629 0,050 *** 
Konstant 0,569 - - 0,462 - - 

Note: Afgrænsningen af de unge, der indgår i regressionerne, er beskrevet i tabel 13.  
Signifikansniveau: * ~ p<0,05; ** ~ p<0,01; *** ~ p<0,001 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed
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Tabel 17 viser resultatet af de to regressionsanalyser af succes på EUD, hvor der tages højde for 
baggrundsvariablene. I analyserne er der valgt en ”referencegruppe”, som de øvrige grupper 
sammenlignes med. Referencegruppen er en 15-årig mand med dansk baggrund, der har fået 
mellem 2 og 4 i både dansk og matematik til eksamen, som bor sammen med begge sine forældre, 
og begge forældrene har ingen erhvervskompetencegivende uddannelse og er ikke i arbejde. 

Størrelsen og fortegnet på parametrene for hver gruppe kan give en idé om, hvor meget det betyder 
for sandsynligheden for enten stadig at være i gang med eller have gennemført EUD – ”at have 
succes på EUD” – hvis den unge i stedet havde haft et andet karakteristika. Negativ parameter 
betyder, at sandsynligheden er mindre end referencegruppens, positiv parameter, at den er større. 
Jo større parameter, desto større forskel. Eksempelvis ses, at den største parameter på 0,914 er for 
matematik 7-12 (2002-årgangen), det vil altså give den største ændring i sandsynligheden for at få 
succes på EUD, hvis man kan flytte en, der får mellem 2 og 4 i matematik, til i stedet at blive blandt 
de bedste. Den næststørste effekt på sandsynligheden findes for de ganske få, der bor helt alene, 
hvor parameteren er -0,876, mens den tredjestørste effekt for 2002-årgangen er for det at være 
efterkommer, hvor parameteren er -0,617 (for 2007-årgangen er effekten for efterkommere den 
næststørste). Efterkommere (og indvandrere) har med andre ord væsentlig mindre sandsynlighed 
for at få succes på EUD end personer med dansk baggrund. 

Ud over at kigge på parameteren er det også nødvendigt at se på, hvor usikkert parameteren er 
bestemt. Hvis der eksempelvis er stor variation i en gruppe eller kun få unge med det pågældende 
karakteristika, kan det give så stor usikkerhed, at man ikke med sikkerhed kan afvise, at den 
pågældende gruppe ikke adskiller sig fra referencegruppen. Usikkerheden kan aflæses af den 
såkaldte ”standardfejl”: En stor standardfejl vil alt andet lige gøre det sværere at sige noget med 
sikkerhed om en gruppe. Stjernerne ud for hver gruppe opsummerer denne usikkerhed på 
parameteren og er et udtryk for, om den pågældende gruppe er ”statistisk signifikant” forskellig fra 
referencegruppen. Jo flere stjerner, desto større sikkerhed kan man udtale sig med. Som det 
fremgår, adskiller de fleste af kategorierne sig signifikant fra referencegruppen. 

Helt centralt for denne analyse ses, at især matematikkarakterer har meget stor betydning for 
sandsynligheden for at få succes på EUD, mens det for danskkarakterernes vedkommende stort set 
kun betyder noget, om man får over eller under 7 – dette gælder både for 2002- og 2007-
årgangen.10

Ud over dette centrale resultat viser tabel 14 også, at dem, der har størst sandsynlighed for at klare 
sig godt på EUD, er kvinder, som bor med både mor og far som 15-årige, der har en mor og/eller far 
med en erhvervsfaglig eller kort videregående uddannelse, og hvor forældrene har lønarbejde, gerne 
på højere niveau, eller for især farens vedkommende er selvstændige.  

 Det vil sige, at selv når det forsøges at gøre de unge ens med hensyn til 
baggrundsfaktorer, så siger 9. klasses eksamenskarakterer – særligt i matematik – en hel del om 
sandsynligheden for at få succes på EUD. 

Dem, der har stor sandsynlighed for at klare sig dårligt på EUD, er – udover, at de har klaret sig 
dårligt til 9. klasses eksamen i matematik – karakteriseret ved at være mænd, ikke at bo sammen 

                                                           
10 De logistiske regressioner er også lavet med enten matematik eller danskkarakterer, og her bliver alle 
kategorier af dansk signifikante. Resultaterne kan fås ved henvendelse til forfatterne. 
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med begge deres forældre, at være indvandrer eller efterkommer og at have forældre uden 
uddannelse og arbejde. 

Tabel 18. Parameterestimater fra en logistisk regression af sandsynligheden for at have gennemført 
EUD ultimo september 2011. Unge, der gik ud af 9. klasse i 2002. 

 
Parameter Std.err. Signifikans 

Mand - - 
 Kvinde 0,031 0,032 
 14-årig -0,118 0,100 
 15-årig - - 
 16-årig -0,121 0,043 * 

17-årig 0,172 0,139 
 Dansk - - 
 Indvandrer -0,208 0,074 ** 

Efterkommer -0,485 0,087 *** 
Med far og mor - - 

 Kun én forælder -0,432 0,033 *** 
Alene -0,844 0,104 *** 
Mor ingen erhvervskompetencegivende uddannelse - - 

 Mor erhvervsfaglig/ kort videregående uddannelse 0,175 0,034 *** 
Mor mellemlang/ lang videregående -0,102 0,060 

 Far ingen erhvervskompetencegivende uddannelse - - 
 Far erhvervsfaglig/ kort videregående uddannelse 0,214 0,033 *** 

Far mellemlang/ lang videregående -0,179 0,066 ** 
Mor, lønmodtager, højt niveau 0,299 0,058 *** 
Mor, lønmodtager, mellem niveau 0,279 0,044 *** 
Mor, lønmodtager, grundniveau 0,200 0,052 *** 
Mor, selvstændig 0,211 0,085 * 
Mor, ikke i arbejde - - 

 Far lønmodtager, højt niveau 0,240 0,059 *** 
Far lønmodtager, mellem niveau 0,148 0,046 *** 
Far lønmodtager, grundniveau 0,084 0,049 

 Far selvstændig 0,248 0,063 *** 
Far, ikke i arbejde - - 

 Dansk, -3-1,99 -0,101 0,062 
 Dansk, 2-3,99 - - 
 Dansk, 4-6,99 -0,031 0,039 
 Dansk, 7-12 -0,049 0,048 
 Matematik, -3-1,99 -0,415 0,051 *** 

Matematik, 2-3,99 - - 
 Matematik, 4-6,99 0,355 0,040 *** 

Matematik, 7-12 0,681 0,045 *** 
Konstant 0,195 - - 

Note: Afgrænsningen af de unge, der indgår i regressionerne, er beskrevet i tabel 13.  
Signifikansniveau: * ~ p<0,05; ** ~ p<0,01; *** ~ p<0,001 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed   
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Der er også lavet en regressionsanalyse for gennemførelse af EUD blandt 2002-årgangen. Tabel 18 
viser resultatet heraf. Overordnet ligner resultaterne i høj grad resultaterne for succes på EUD, dog 
med to væsentlige forskelle: For det første mister den gennemsnitlige eksamenskarakter i dansk nu 
helt sin betydning givet alle de øvrige variable, og for det andet bliver køn insignifikant. Det vil sige, 
at alt andet lige har køn ingen betydning på gennemførelsesprocenten på EUD 9½ år efter 9. klasse. I 
uddannelsessammenhænge, hvor piger og kvinder generelt klarer sig bedre end drenge og mænd, er 
dette et markant resultat. 

Overordnet kan man sige, at samtidig med, at regressionsanalyserne slår fast, at 
folkeskolekarakterer – særligt dem i matematik – kan anvendes til at sige noget om sandsynligheden 
for at få succes på EUD, så viser de også, at der er en lang række andre faktorer, som også spiller ind 
– særligt om man vokser op i en brudt familie, og om man har dansk eller indvandrerbaggrund. 

Sammenfatning og konklusion 
I begyndelsen af dette notat blev det vist, hvordan både fødselstallet og andelen af en årgang unge, 
der bliver indskrevet på en erhvervsuddannelse, har været faldende. Dette er sket samtidig med, at 
der har været en relativ stor stigning i frafaldet på erhvervsuddannelserne. Samlet set resulterer det 
i, at væsentlig færre får en erhvervsuddannelse i dag sammenlignet med tidligere. 

Hvis man ønsker at modvirke disse tendenser, kræver det, at flere søger erhvervsuddannelserne, og 
at flere gennemfører. Det har i den sammenhæng været diskuteret at indføre adgangsbegrænsning 
hvor bl.a. minimumskrav til folkeskolekaraktererne i dansk og matematik skulle indgå som et 
udgangspunkt.  

Notatet her bidraget til at belyse mulige konsekvenser af noget sådant ved at analysere 
sammenhængen mellem 9. klasses eksamenskarakterer og hhv. ”succes på EUD” – forstået som 
”ikke-frafald” – og gennemførelse af EUD. Analysen er baseret på alle unge, der gik i 9. klasse i enten 
2002 eller 2007, og som minimum fik mindst én 9. klasses eksamenskarakter i enten dansk eller 
matematik. I nogle af analyserne er unge, som er skiftet fra EUD til en gymnasial uddannelse og haft 
succes hermed, uden at starte på EUD igen, ikke medtaget. Men uanset afgrænsningen af 
analysegruppen er resultatet: At sammenhængene mellem på den ene side hhv. dansk- og 
matematikkarakterer og på den anden side succes på EUD er statistisk signifikante. For 
matematikkarakterens vedkommende er der tale om en stærk sammenhæng, mens den er svagere 
for dansk. Faktisk så svag, at danskkarakterer – hvis der udelukkende ses på 
gennemførelsesprocenter – ikke har selvstændig betydning, når man kender 
matematikkaraktererne. 

Blandt de, der fik mellem -3 og 2 i både dansk og matematik til 9. klasses eksamen i 2002, og som 
har været indskrevet på EUD, er det 42 %, som har gennemført 9½ år efter i slutningen af september 
2011. Dette skal holdes op imod, at 59 og 77 % af dem, der hhv. fik mellem 2 og 4 og mellem 7 og 12 
i begge fag i 2002, har gennemført, svarende til en forskel på hhv. 17 og 35 procentpoint.  

For 2007-årgangen giver det endnu ikke mening at undersøge gennemførelsesprocenter, men ud fra 
forskellene i succesraterne – altså andelen af unge, som har gennemført eller stadig er i gang 4½ år 
efter 9. klasse – er der intet, der tyder på, at forskellene bliver væsentligt mindre. Succesraten blandt 
dem, der klarede sig dårligst i begge fag, ligger på 57 % og på 87 % blandt dem, der klarede sig bedst. 
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Der er også lavet en regressionsanalyse for gennemførelse af EUD blandt 2002-årgangen. Tabel 18 
viser resultatet heraf. Overordnet ligner resultaterne i høj grad resultaterne for succes på EUD, dog 
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Sammenfatning og konklusion 
I begyndelsen af dette notat blev det vist, hvordan både fødselstallet og andelen af en årgang unge, 
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2002 eller 2007, og som minimum fik mindst én 9. klasses eksamenskarakter i enten dansk eller 
matematik. I nogle af analyserne er unge, som er skiftet fra EUD til en gymnasial uddannelse og haft 
succes hermed, uden at starte på EUD igen, ikke medtaget. Men uanset afgrænsningen af 
analysegruppen er resultatet: At sammenhængene mellem på den ene side hhv. dansk- og 
matematikkarakterer og på den anden side succes på EUD er statistisk signifikante. For 
matematikkarakterens vedkommende er der tale om en stærk sammenhæng, mens den er svagere 
for dansk. Faktisk så svag, at danskkarakterer – hvis der udelukkende ses på 
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For 2007-årgangen giver det endnu ikke mening at undersøge gennemførelsesprocenter, men ud fra 
forskellene i succesraterne – altså andelen af unge, som har gennemført eller stadig er i gang 4½ år 
efter 9. klasse – er der intet, der tyder på, at forskellene bliver væsentligt mindre. Succesraten blandt 
dem, der klarede sig dårligst i begge fag, ligger på 57 % og på 87 % blandt dem, der klarede sig bedst. 
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Det er imidlertid matematik, som afgør sagen. Kender man matematikkarakteren, bliver man ikke 
klogere på gennemførelsesprocenterne af at kende danskkaraktererne. Har man f.eks. bestået 
matematik, betyder det stort set ingen ting, hvordan det er gået i dansk. Af dem, som fik en lav 
karakter i matematik, men dog bestod (mellem 2 og 4), har 57 % af dem, som samtidig dumpede i 
dansk, senere gennemført en erhvervsuddannelse, og kun marginalt flere af dem, som i stedet 
bestod dansk (dvs. fik mellem 2 og 12), har gennemført, nemlig mellem 59-61 %. Mønstret gælder 
også alle de øvrige niveauer af matematik: Gennemførelsesprocenten er næsten ens, uanset 
danskkarakter. 

Det bemærkelsesværdige i asymmetrien mellem dansk- og matematikkarakterers betydning for 
succesrater og gennemførelsesprocenter på EUD blev yderligere understreget ved, at der ikke findes 
en sådan ift. de gymnasiale uddannelse. Her spiller danskkundskaber en selvstændig rolle ift. at 
gennemføre – og endda en stort set lige så stor rolle som matematik. 

Matematikkarakterernes særlige betydning ift. EUD blev yderligere understreget af analysen af 
sammenhængen mellem 9. klasses afgangskarakterer og lønindkomst for gruppen af unge fra 2002-
årgangen, der havde nået at gennemføre EUD ultimo september 2009. Analysen viste en stærk 
positiv sammenhæng mellem matematikkarakterer og lønindkomst, mens der omvendt faktisk var 
en svagt negativ men statistisk signifikant sammenhæng mellem danskkarakterer og lønindkomst, 
når der blev betinget på matematikkarakterer. I kroner og øre tjente dem, der havde fået mellem 7 
og 12 i matematik til eksamen, i gennemsnit 37.000 kr. mere i årsløn, end dem der havde fået 
mellem 2 og 4. Dette er en væsentlig forskel på nyuddannede. Lønforskellen mellem grupperne kan 
endda forventes at vokse i årene fremover, hvis fagligt stærke stiger hurtigere op ad karrierestigen 
end de fagligt svagere. Hvorvidt det faktisk bliver tilfældet, må senere analyser dog vise, da 9. klasses 
karakterer først er tilgængelige fra 2002. 

Det er også blevet undersøgt, om nogle af de store forskelle på succesraten for de fagligt svageste og 
de fagligt stærkeste kan forklares af bagvedliggende faktorer i form af køn, etnicitet og social- 
økonomiske forhold. Her var resultatet, at selv når der inddrages en lang række bagvedliggende 
faktorer, er sammenhængen mellem især matematikkarakterer og sandsynligheden for at få succes 
på EUD højsignifikant. 

Hvis man ønsker at forudsige, hvor stor en andel af en årgang, der vil gennemføre EUD, eller man vil 
finde sandsynligheden for, at en elev vil gennemføre EUD, er (matematik-)karakterer således et 
udmærket redskab. For elever, der er dumpet i dansk og matematik eller i et af fagene, vil 
forudsigelsen – hvis man ikke ved andet om eleven end dennes eksamenskaraktergennemsnit – ligge 
omkring 50 %. Denne relativt høje sandsynlighed for, at eleverne gennemfører, rejser dog samtidig 
spørgsmålet om, hvor anvendelige karakterer er som sorteringsredskab i situationer, hvor man 
ønsker, at alle elever, som kan gennemføre, også får lov til at forsøge.  

Hvis det eneste man ved om en erhvervsskoleelev er, at han eller hun dumpede i dansk og/eller 
matematik efter 9. kl., så er den mest præcise forudsigelse af, om vedkommende vil være i stand til 
at gennemføre uddannelsen, at slå plat og krone. Med karakterer som eneste sorteringsredskab 
kommer man altså til at tage fejl hver anden gang. Det er en meget høj fejlprocent, og mange med 
evner vil ikke få dem brugt. Faktisk omkring 3.500 fra hver årgang, hvis ikke karakterfordelingen 
ændres. Havde gennemførelsesprocenten været f.eks. 17 %, ville sandsynligheden for, at 
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ovennævnte elev ville gennemføre, svare til at få en sekser i et enkelt kast med en terning. Så havde 
sagen været en anden: stadig relativ høj fejlprocent, men dog noget lavere end fifty-fifty.  

Der kan være mange grunde til, at egnede elever får dårlige karakterer i folkeskolen: 
indlæringsvanskeligheder, fx ordblindhed, psykiske og fysiske problemer, personlige ulykker og 
sociale begivenheder i deres liv, dårlig undervisning, osv. Undersøgelsen her viser, at elever kan have 
betydelige skjulte talenter, som karaktersystemet i dag ikke kan fange. Det fremgår af den kvalitative 
del af denne undersøgelse (Hetmar, 2013), hvordan navnlig nogle af de i folkeskolen svagere elever 
netop ved skiftet til EUD bliver meget målrettede. 

Ud fra disse betragtninger skal man være klar over, at hvis man alene baserer optagelseskriterier på 
dansk- og matematikkarakterer, vil man med stor sikkerhed komme til at udelukke nogle, som 
faktisk vil være i stand til at gennemføre uddannelsen. Man vil oven i købet komme til at udelukke 
nogle af dem, som i dag er med til at trække gennemførelsesprocenterne op. 

Det skal tilføjes, at der kan være en række grunde til at ønske at indføre adgangsbegrænsning 
baseret på karakterer. For det første kan en adgangsbegrænsning formentlig være medvirkende til 
på sigt at hæve det faglige niveau på erhvervsuddannelserne: Dels ved at udelukke nogle af de 
fagligt svageste, dels ved at nogle af de fagligt stærkeste, som i dag skifter til en gymnasial 
uddannelse, måske undlader at gøre dette, hvis det lykkes at hæve det faglige niveau blandt dem, 
som søger ind på erhvervsuddannelserne. For det andet kunne en grund til at indføre 
adgangsbegrænsning i forlængelse heraf være, at man ønskede at færre – men dygtigere – unge fik 
en erhvervsuddannelse. Denne begrundelse virker dog ikke sandsynlig i en tid, hvor den politiske 
målsætning er, at alle, som kan, skal uddanne sig. Endelig kan en adgangsbegrænsning måske få 
folkeskoleeleverne til at tage afgangseksamen og forberedelserne hertil mere alvorligt, hvilket ville 
føre til en højnelse af niveauet i folkeskolen, og dermed også af den faglige kunnen hos de elever, 
der søger ind på erhvervsskolerne.  

Konklusionen på dette notat er, at en adgangsbegrænsning, som alene baserer sig på 
eksamenskaraktererne i 9. klasse, vil betyde, at færre unge får en erhvervsuddannelse, idet 
halvdelen af dem, der dumper i dansk og/eller matematik, faktisk formår at gennemføre. Og de kan 
ikke alle fra det ene år til det andet forventes at begynde at bestå i folkeskolen.  

Afslutningsvis kan man rejse spørgsmålet om, hvorvidt frafaldsprocenterne egentlig er meget høje 
på EUD. For det første får erhvervsskolerne, både hvad angår social baggrund og det faglige, svagere 
elever i dag i gennemsnit, end de gjorde tidligere. Gymnasiet har øget sin andel af de unge, og 
gymnasierne tager fra toppen. Med den udvikling er det helt forventeligt, at frafaldet ville stige i en 
eller anden grad, hvis ikke skolerne blev udviklet med meget heldig hånd både strukturelt og 
pædagogisk. For det andet er det værd at lægge mærke til, at medtager man ikke de (fagligt 
stærkere) unge, som af den ene eller anden grund vælger at skifte til en gymnasial uddannelse, så er 
succesraten blandt de unge, der har mellem 7 og 12 i matematik 89 % for 2002-årgangen og 84 % for 
2007-årgangen. Mellem 8 og 9 ud af 10 i denne gruppe har altså succes på EUD. De øvrige unge, der 
ikke har klaret sig så godt til 9. klasses eksamen, har ikke så høje succesrater, specielt ikke – som det 
allerede er diskuteret – unge med meget lave karaktergennemsnit – i både dansk og matematik. 
Men hvis erhvervsuddannelserne trods alt formår at få knap halvdelen af dem, som har klaret sig 
allerdårligst til 9. klasses eksamen, og som senere er søgt ind på EUD, til at fuldføre uddannelsen, 
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kan dette i sig selv måske siges at være en præstation. Spørgsmålet er, om der er andre 
uddannelsesinstitutioner i Danmark, som kan præstere bedre med den gruppe af unge.  
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