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Forord

Viden om unge er CompanYoung’s udgangspunkt i alt det 
arbejde, vi laver. Hvert år foretager vi omfattende undersøgelser 
af unges valg af uddannelse og karriere, som ligger til grund for 
vores ekspertise inden for tiltrækning, rekruttering og 
fastholdelse af unge elever, lærlinge og medarbejdere. Det har vi 
arbejdet målrettet med i mere end 10 år, og vi holder fortsat 
fingeren på pulsen. Derfor præsenterer vi her den nyeste viden 
om unges valg af ungdomsuddannelse.

Rapporten giver et kvantitativt indblik i de faktorer, der påvirker 
unges valg af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. 
Indholdet består af viden om unges forestillinger om 
ungdomsuddannelse, ønsker hertil, unges adfærd i 
beslutningsprocessen samt de faktorer, som påvirker de unges 
endelige valg. Rapporten kan således anvendes som 
opslagsværk eller med fordel læses kronologisk.

Den enkelte deltagende uddannelsesinstitution vil have mulighed 
for at tilkøbe en benchmark-rapport, hvori den respektive 
institutions egne resultater stilles op i forhold til 
landsgennemsnittet.

Hos CompanYoung vil vi gerne sige mange tak til alle deltagende 
uddannelsesinstitutioner, som har gjort undersøgelsen mulig.



Andelen af elever, der vælger at fortsætte i 10. klasse i 
forlængelse af 9. klasse fremfor at starte direkte på en 
ungdomsuddannelse, er siden 2018 steget 5 procentpoint. 
Alene fra 2020 til 2021 er andelen steget fra 48% til 51%. 
Som vi har set det de seneste år, står det desuden tydeligt, 
at flere drenge end piger kigger i erhvervsuddannelsernes 
retning. Opgørelser fra Børne- og Undervisningsministeriet 
viser, at 81,4% af pigerne har søgt en gymnasial 
uddannelse efter folkeskolen, mens dette er tilfældet for 
63,4% af drengene. Omvendt ses det, at 27,6% af drengene 
har søgt ind på en erhvervsuddannelse og kun 11,8% af 
pigerne har valgt denne retning.

På de gymnasiale uddannelser er det stadig STX, som 
trækker størstedelen af eleverne. Af de unge som er gået 
den gymnasiale retning har 58% valgt STX, 21% har valgt 
HHX, 10% har valgt HTX, mens 11% har valgt HF. Over de 
seneste par år er der set et lille fald i andelen, som søger 
STX på 2 procentpoint, mens tilgangen til HF er steget med 
2 procentpoint i samme periode. Andelen, der søger ind på 
HHX eller HTX, har ligget stabilt de sidste par år.

Cirka hver tredje elev har i 2021 valgt at gennemføre 
erhvervsuddannelsen med EUX. Inden for hovedområdet ‘Kontor, 
handel og forretningsservice’ er dette dog tilfældet for 65,7%.

Pigerne søger hovedsageligt mod hovedområdet ‘Omsorg, 
sundhed og pædagogik’, hvor hele 44% søger hen, mens kun 3% 
af drengene kigger i denne retning. Omvendt ser det ud for 
hovedområdet ‘Teknologi, byggeri og transport’, hvor 76% af 
drengene søger til, mens kun 12% af pigerne placerer sig her.

For unge er det helt afgørende at finde den rette 
ungdomsuddannelse, da det opleves som et skælsættende 
vendepunkt i deres begyndende voksenliv. De oplever til 
stadighed, at det kan være svært at danne sig et overblik over 
mulighederne og få fuld indsigt i konsekvenserne ved deres valg.

Rapporten giver dybdegående indsigt i de unges udgangspunkt, 
rejse og væsentlige faktorer, der spiller ind, når de unge skal 
vælge ungdomsuddannelse og skole.

Rapporten kan læses som opslagsværk, men kan med fordel 
også læses kronologisk.

12.734
Respondenter var med i 
undersøgelsen

Indledning

Rapporten må kun distribueres internt

Det sidste år har i høj grad været præget at restriktioner, hjemmeundervisning og begrænsede muligheder for fysiske besøg 

som følge af Corona-pandemien. Begrænsningerne har skabt svære kår for vejledningen af de unge, som i vid udstrækning 

har flyttet sig til virtuelle arrangementer og digitale platforme. Alligevel ser vi søgemønstre i den unge generation, som i grove 

træk følger billedet fra 2020. 72% af de elever, som forlader folkeskolen har således søgt ind på gymnasiale uddannelser, 

hvilket svarer til et fald på knap 1 procentpoint sammenlignet med 2020. Andelen som søger ind på en erhvervsuddannelse er 

i 2021 19,9%, hvoraf 32% vælger at tage uddannelsen som EUX. Søgningen til erhvervsuddannelser er således på niveau med, 

hvad vi så i 2020. 

70
Deltagende skoler
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Baggrund for undersøgelsen
CompanYoung har foretaget en kvantitativ undersøgelse af den beslutningsproces, unge gennemgår i valget af
ungdomsuddannelse. På baggrund af et samarbejde mellem CompanYoung og 70 af Danmarks
ungdomsuddannelsesinstitutioner har vi udarbejdet en repræsentativ analyse af væsentlige parametre, der har indflydelse
på de unges beslutningsproces.

Respondenterne består af 12.734 unge, som netop er startet på en ungdomsuddannelse. Der tages udgangspunkt i STX,
HHX, HTX, HF, EUD og EUX, således undersøgelsen dækker over både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.
STX, HHX, HTX og HF behandles som gymnasiale uddannelser, mens EUD og EUX behandles som erhvervsuddannelser.
Dette fordi både EUD og EUX er kompetencegivende til at træde direkte ud på arbejdsmarkedet efter endt
ungdomsuddannelse.

Når der er tale om erhvervsuddannelser, deles data op i de fire overordnede fagretninger: Kontor, handel og
forretningsservice; Teknologi, byggeri og transport; Fødevarer, jordbrug og oplevelser samt Omsorg, sundhed og pædagogik.
I forhold til de unges valg af skole indgår kun besvarelser fra elever, som er kommet ind på deres førsteprioritet. Dette fordi
førsteprioriteten er den unges personlige valg, hvorimod øvrige prioriteter er valg, som er blevet truffet for dem. Det har
resulteret i aktuel data med fokus på de personlige faktorer, der har påvirket den unges valg.

Undersøgelsen er opbygget ud fra fem overordnede kapitler. De første fire, som befatter de unges forestillinger, ønsker,
adfærd og påvirkning, udgør tilsammen kategorierne CompanYoung’s omniscient-model, som dækker de unges rejse mod
valget. Det sidste kapitel retter fokus mod onboarding af eleverne.

Forestilling retter sig mod den unges indtryk af ungdomsuddannelser, hvilke alternative uddannelser de har i overvejelserne,
uddannelsesambitioner og i det hele taget det udgangspunkt, unge har for at træffe valget. I afsnittet om Ønsker stilles
skarpt på de unges præferencer og tanker om det, der gør en ungdomsuddannelse attraktiv i deres øjne. Her ses både på
valget af uddannelsestype og på valget af konkret skole. I kapitlet om Adfærd vil du finde ud af, hvordan unge bruger både
søgemaskiner og sociale medier til at finde frem til uddannelsestyper og skoler. Derudover belyses også unges præferencer
til fysiske og virtuelle events. Påvirkninger handler om andre afgørende faktorer for de unges beslutning. Der er eksempelvis
tale om venner og familie, som har gået på skolen samt anbefalinger fra selvsamme. Som en ekstra tilføjelse i denne
undersøgelse inkluderes Onboarding, hvor de unges bekymringer før start samt oplevelser med en god opstart på skolen
beskrives. Dette er afgørende for at fastholde eleverne.
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Figur CompanYoung’s omniscient-model

Figuren illustrerer de fire elementer i unges 
beslutningsproces og fungerer som ramme for 
rapportens opbygning.
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Deltagende elever kategoriseres ud fra køn, uddannelsestype, fagretning og geografi. 
Besvarelserne er indsamlet i august og september 2021 blandt elever, som er nye på 
pågældende skole.

Gennemsnitsalder for 
deltagerne

Respondenternes geografiske fordeling Fagområde på erhvervsuddannelser

18%

20%

14%

40%

8%

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

17,6 år

Fordeling på typer af uddannelser

51%49%

Drenge
Piger

30%

18%

8%

17%

19%

8%

STX - Alment gymnasium

HHX - Handelsgymnasium

HTX - Teknisk gymnasium

HF - Højere forberedelseseksamen

EUD - Erhvervsuddannelse

EUX - Erhvervsuddannelse med
studentereksamen

19%

56%

16%

9%

Kontor, handel og forretningsservice

Teknologi, byggeri og transport

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Omsorg, sundhed og pædagogik

Deltagerenes demografi

Antal respondenter
12.734

82%

18%

1. prioritet

Ikke 1. prioritet

Prioritet

66%

34%

Grundforløb 1

Grundforløb 2

Elevtype på erhvervsuddannelser



Unges valg af ungdomsuddannelse 2021 | 7

Gennem rapporten har 
respondenterne svaret på, 
hvor vigtige forskellige 
parametre er for deres valg af 
ungdomsuddannelse. 
Respondenterne angiver 
denne betydning på en skala 
fra 0 til 10, hvor 0 angiver 
”slet ikke vigtigt”, og 10 
angiver ”meget vigtigt” for 
deres valg af 
ungdomsuddannelse.

Disse vurderinger
præsenteres i rapporten 
grafisk på samme måde som 
eksemplificeret her.

Når der henvises til en andel, 
for hvem en parameter havde 
”stor betydning”, henvises der 
til andelen, som har svaret 
mellem 8 og 10 på skalaen. 
Når der omvendt henvises til 
en andel, for hvem en 
parameter havde ”meget lille 
betydning”, er det udtryk for 
andelen, som har svaret 
mellem 0 og 2 på skalaen.

Uddannelse: Angiver den
gennemsnitlige vurdering af 
vigtigheden for det pågældende 
spørgsmål fordelt på 
uddannelsestype.

Køn: Angiver den gennemsnitlige  
vurdering af vigtigheden for det 
pågældende spørgsmål fordelt på 
køn.

0

2

4

6

8

10

EUXEUDPigerDrengeLandsgennemsnit

5,4

8,4

2,6

5,2

5,7

3,4
er den gennemsnitlige betydning, 
det har for unge i hovedstaden 
eller storbyer.

5,0
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for unge i 
små og mellemstore byer.

3,5
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for 
elever mellem 18 og 24 år.

3,8
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for 
elever over 25 år.

Top og Bund: (Top) indikerer, at mindst 
25% har svaret pågældende værdi 
eller over, hvor (Bund) indikerer, at 
mindst 25% har svaret den 
pågældende værdi eller under.

Landsgennemsnit: Angiver den  
gennemsnitlige vurdering af
vigtigheden på tværs af alle 
besvarelser.

Hovedområder: Angiver den  
gennemsnitlige vurdering af
vigtigheden på tværs af de fire 
overordnede hovedområder. 
Denne fordeling er kun angivet ved 
erhvervsuddannelserne.Data-udtræk: Angiver forskellige 

data-udtræk, eksempelvis hvordan 
respondenterne i storbyer besvarer 
spørgsmålet, eller hvordan en enkelt 
aldersgruppe svarer.

Fødevarer, jordbrug 
& oplevelser

Kontor, handel og 
forretningsservice

Omsorg, sundhed 
& pædagogik

Teknologi, byggeri 
& transport

5,7
5,4 5,2

8,3
Top 25%

Bund 25%

Sådan læser du graferne

76%
af eleverne har 
vurderet, at det havde 
stor betydning for 
valget af uddannelse.

9%
af eleverne har vurderet, at 
det havde meget lille 
betydning for valget af 
uddannelse.
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Forestilling



Unges valg af ungdomsuddannelse 2021 | 9

For at forstå den beslutningsproces, unge gennemgår, når de skal vælge
ungdomsuddannelse, er det først og fremmest vigtigt at forstå deres udgangspunkt.
Det fortæller om den forståelse, de unge har, når vi møder dem i kommunikationen. De
unges forestillinger er derfor vigtige at kende til, når vi skal initiere træfsikker
kommunikation målrettet unge.

I dette første kapitel fokuseres netop på de unges forudgående kendskab til
ungdomsuddannelser og deres forventninger hertil. Kapitlet dykker ned i, om det er
udfordrende at vælge ungdomsuddannelse, uddannelsesambitioner, opfattelsen af
den uddannelse de har valgt, samt hvor afklarede de forskellige grupper er i forhold til
fremtidig karriere. Der vil i graferne være angivet respondenternes uddannelsestype
og køn.

Der belyses eksempelvis de unges refleksioner i beslutningsprocessen, hvori deres
overvejelser om alternative uddannelser identificeres; her skabes indblik i, hvad elever
fra hver ungdomsuddannelse har tænkt som alternativer. Dette giver således et unikt
indblik i, hvordan de forskellige typer af uddannelser konkurrerer med hinanden i de
unges mindset.

Baseret på tidligere undersøgelser af unges valg ved vi, at unge i høj grad vælger
uddannelse med fremtidsmuligheder in mente. Derfor spørges der ind til de unges
uddannelsesambitioner på tværs af ungdomsuddannelser. Her skabes et overblik over,
hvordan unge har tænkt på at videreuddanne sig efter endt ungdomsuddannelse.

Derudover bedes de unge beskrive deres eget syn på sin respektive uddannelse,
fordelt på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Her oplyses eksempelvis,
om de unge ser fremtidsmuligheder i deres uddannelse, om det er en uddannelse, hvor
der er en ung kultur med plads til alle, og om de forbinder uddannelsen med et højt
fagligt niveau. Slutteligt spørges der ind til, hvor afklarede de unge er i forhold til
fremtidig karriere, fordelt på de gymnasiale uddannelser samt
erhvervsuddannelsernes fire overordnede hovedområder.

De unges forestillinger
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De unges mest markante forestillinger

• 28% af de unge oplever, at det er svært at vælge ungdomsuddannelse.

• Piger synes generelt, at det er sværere at vælge uddannelse end 
drengene – særligt på erhvervsuddannelserne.

• 57% har overvejet en anden ungdomsuddannelse end den, de valgte.

• STX er den uddannelse, som oftest optræder som alternativ til den 
valgte uddannelse. Dette gælder dog ikke for eleverne på 
erhvervsuddannelserne.

• Andelen af elever, som ikke overvejede andre uddannelsestyper, er 
størst på EUD.

• 30% af eleverne på EUX overvejede HHX som alternativ.

• Eleverne på erhvervsuddannelserne er dem, som er mest afklarede 
omkring fremtidig karriere. 

• Drengene er generelt mere afklarede omkring deres fremtidige karriere 
end pigerne. 

62%*
af eleverne på gymnasiale
uddannelser overvejede andre 
uddannelsestyper end de valgte

43%*
af eleverne på 
erhvervsuddannelser overvejede 
andre uddannelsestyper end den, 
de valgte

Tendensen er fortsat, at størstedelen af de unge har overvejet andre uddannelsestyper, end de i
sidste ende vælger. Eleverne på EUD er den gruppe, som er mindst tilbøjelige til at overveje andre
uddannelsesmuligheder. Andelen af unge, som synes, at det er svært at vælge uddannelse, ligger
stabilt på knap 30%, hvor andelen af piger, der mener, at det er et svært valg, stadig ligger højere
end andelen af drenge. Forskellen mellem drenge og piger, som synes det er svært at vælge
uddannelse, er mest markant på erhvervsuddannelserne indenfor Teknologi, byggeri og transport
samt indenfor Fødevarer, jordbrug og oplevelser.

Langt størstedelen af eleverne på de gymnasiale uddannelser forventer at skulle videreuddanne
sig efterfølgende. Særligt på STX og HTX er det forventningen om en lang videregående
uddannelse, der er dominerende, hvor forventningen om korte og mellemlange videregående
uddannelser forekommer oftere særligt på HF. På erhvervsuddannelserne ses der en markant
forskel i uddannelsesambitionerne mellem EUD-elever og EUX-elever. Blandt EUD-eleverne
forventer under halvdelen at skulle have en videregående uddannelse efterfølgende. For EUX-
elever er det derimod 75% af eleverne, som har en forventning om at skulle uddanne sig videre.
Størstedelen af dem, som forventer at videreuddanne sig, har ambitioner om at skulle gennemføre
en mellemlang videregående uddannelse.

STX’erne er dem, som i højeste grad forbinder deres uddannelse med mange muligheder, og det
er den uddannelse, som de fleste de kender tager. HHX’erne er dem, som i højest grad forbinder
deres uddannelse med at være målrettet fremtidige jobs, mens HTX’erne i højest grad forbinder
deres uddannelse med et højt fagligt niveau. EUX’erne forbinder i højere grad deres uddannelse
med videre uddannelsesmuligheder og højt fagligt niveau end EUD’erne.

Flere unge på erhvervsuddannelser er afklarede om fremtidig karriere end på de gymnasiale
uddannelser. EUD er den uddannelse, hvor den største andel af elever er afklarede.

26%*
af de unge på gymnasiale 
uddannelser er næsten eller 
helt afklarede omkring 
fremtidig karriere

63%*
af de unge på 
erhvervsuddannelser er næsten 
eller helt afklarede omkring 
fremtidig karriere

Unges forestilling
Opsummering

64%
af de unge på gymnasiale 
uddannelser regner med at 
gennemføre en videregående 
uddannelse efterfølgende

48%
af de unge på 
erhvervsuddannelserne regner 
ikke med at skulle 
videreuddanne sig
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16%
5%

7%
3%

10%
12%

30%
22%

10%

Eleverne på STX overvejede også

Alternative uddannelser i overvejelserne

HHX
Et efterskoleophold

HTX
HF

EUX
IB

Intet andet

Intet andet

”Hvilke andre retninger overvejede du?”
Figuren illustrerer, hvilke andre uddannelser der indgår i 
elevernes overvejelser.

EUD

19%
3%

11%
4%

6%
6%

52%
18%

9%

Eleverne på HHX overvejede også

15%
6%

16%
7%
7%

20%
44%

16%
11%

Eleverne på HTX overvejede også

25%
3%

14%
13%

6%
13%

36%
5%

7%

Eleverne på HF overvejede også

50%

12%
9%

4%
6%
6%
6%

8%

Eleverne på EUD overvejede også

16%

26%
14%

7%
30%

23%
10%

8%

Eleverne på EUX overvejede også

STX
Et efterskoleophold

HTX
HF

EUX
IB

EUD

STX
Et efterskoleophold

HHX
HF

EUX
IB

EUD

STX
Et efterskoleophold

HHX
HTX

EUX
IB

EUD

STX
Et efterskoleophold

HHX
HTX

EUX
IB

HF

STX
Et efterskoleophold

HHX
HTX

EUD
IB

HF

Intet andet

Intet andet

Intet andet

Intet andet

Intet andet

10. klasse

10. klasse

10. klasse

10. klasse

10. klasse

10. klasse
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35%

37%

41%

46%

36%

29%

26%

27%

30%

26%

27%

32%

31%

23%

19%

25%

0% 20% 40% 60%

Omsorg, sundhed og pædagogik

Fødevarer, jordbrug og oplevelser*

Teknologi, byggeri og transport*

Kontor, handel og forretningsservice*

HF*

HTX

HHX*

STX

Drenge

Piger

28%
af de unge synes, at det var 
svært at vælge 
ungdomsuddannelse

27%*
af drengene på EUD synes, at 
det var svært at vælge 
ungdomsuddannelse

36%*
af pigerne på EUD synes, at det 
var svært at vælge 
ungdomsuddannelse

28%*
af drengene på EUX synes, at 
det var svært at vælge 
ungdomsuddannelse
.

42%*
af pigerne på EUX synes, at det 
var svært at vælge 
ungdomsuddannelse

”I hvilken grad mener du, at det var svært at vælge 
ungdomsuddannelse?”

Figuren illustrerer, i hvilken grad respondenterne synes, 
det var svært at vælge ungdomsuddannelse. 
Respondenterne kunne angive deres svar på en skala 
fra 1 – 5, hvor 1 = ”Slet ikke” og 5 = ”I meget høj grad”.

Grafen viser andelen, som svarede 4 eller 5.
Dette er opdelt på køn og uddannelsestype/branche.

Er det svært at vælge ungdomsuddannelse?
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3,3

4,7

5,0

5,8

6,0

6,7

6,5

7,8

6,9

2,3

5,8

5,7

7,1

7,9

7,7

7,9

7,6

8,3

4,7

5,6

6,6

7,3

7,6

7,9

8,1

7,1

8,0

6,0

5,7

6,4

6,1

7,6

7,2

7,4

7,9

8,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Den uddannelse, de fleste jeg kender tager

En uddannelse, som er svær at gennemføre

En uddannelse, som er prestigefyldt

En uddannelse, hvor det man lærer, kan 
bruges i praksis

En uddannelse med et højt fagligt niveau

En uddannelse, som er målrettet fremtidige 
jobs

En spændende uddannelse

En ungdomskultur med plads til alle

En uddannelse, som giver mange 
muligheder for videreuddannelse

STX

HHX

HTX

HF

Syn på egen uddannelse
Gymnasial

”I hvilken grad forbinder du følgende med 
din uddannelse?”
Figuren illustrerer, i hvilken grad eleverne 
forbinder en række parametre med deres 
egen uddannelse.

Resultaterne er angivet i den gennemsnitlige 
værdi, hvor respondenterne kunne svare fra 
0 – 10, hvor 0 = ”Slet ikke” og 10 = ”I meget 
høj grad”.
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Den uddannelse, de fleste jeg kender tager

En uddannelse, som er svær at gennemføre

En uddannelse, som er prestigefyldt

En uddannelse med et højt fagligt niveau

En uddannelse, som giver mange 
muligheder for videreuddannelse

En ungdomskultur med plads til alle

En uddannelse, som er målrettet fremtidige 
jobs

En spændende uddannelse

En uddannelse, hvor det man lærer, kan 
bruges i praksis

EUD

EUX

Syn på egen uddannelse
Erhvervsuddannelser

”I hvilken grad forbinder du følgende med 
din uddannelse?”
Figuren illustrerer, i hvilken grad eleverne 
forbinder en række parametre med deres 
egen uddannelse.

Resultaterne er angivet i den gennemsnitlige 
værdi, hvor respondenterne kunne svare fra 
0 – 10, hvor 0 = ”Slet ikke” og 10 = ”I meget 
høj grad”.
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Ønsker
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Hvad leder de unge efter?
I dette kapitel er der fokus på de unges ønsker til ungdomsuddannelsen og
uddannelsesstedet. Ved at have kendskab til disse ønsker opnås viden om, hvordan
man kan imødekomme målgruppen og justere budskaberne i kommunikationen.
Derudover vil disse indsigter kunne bruges til at foretage nye tiltag på tiltræknings- og
rekrutteringsindsatser, så de matcher de unges ønsker.

De unges ønsker omfatter de faktorer, som kan være afgørende for den unges
beslutning og dermed vigtige parametre at være helt skarpe på i kommunikationen med
målgruppen. Herunder undersøges unges præferencer i forhold til ungdomsuddannelser
og uddannelsesinstitutioner. Ydermere analyseres disse præferencer i dybden på tværs
af køn og uddannelsestype.

I kapitlet præsenteres det eksempelvis, hvor afgørende parametre er for valget af
uddannelse såsom; en spændende uddannelse, praksislæring, eller at uddannelsen er
målrettet fremtidige drømme om videreuddannelse og karriere. Graferne kaster lys over
de pågældende faktorer på tværs af køn, de forskellige typer af gymnasiale
uddannelser, erhvervsuddannelsernes fire overordnede hovedområder samt EUD og
EUX.

Efter de unges ønsker til ungdomsuddannelser er kortlagt, undersøges ønsker til
uddannelsessted. Dette indbefatter de unges forudgående kendskab til den givne skoles
sociale miljø, ry og omdømme, faglige niveau mm. Ligeledes gives der indblik i den
betydning, disse faktorer har i unges overvejelser, når de skal vælge skole.
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60%
angiver, at de havde stort 
kendskab til skolens ry og 
omdømme, før de valgte den.

Fælles for de gymnasiale elever og eleverne på erhvervsuddannelserne er, at det mest
afgørende for deres uddannelsesvalg er, at uddannelsen er spændende. At uddannelsen er
målrettet fremtidige drømme, og at man kan bruge det man lærer i praksis, er næstkommende
parametre for erhvervsskoleeleverne, mens muligheden for videreuddannelse indtager
andenpladsen for eleverne på gymnasiale uddannelser. Derudover ses det, at det faglige
niveau og at kunne gennemføre uddannelsen med et højt karaktergennemsnit betyder
væsentligt mere for gymnasiale elever end for eleverne på erhvervsuddannelser. Det høje
karaktergennemsnit er særligt vigtigt at kunne opnå for eleverne på STX, hvor det på
erhvervsuddannelserne betyder mest inden for Kontor, handel og forretningsservice.

Når det kommer til det forudgående kendskab til skolen, ses det, at kendskabsgraden generelt
er faldet sammenlignet med 2020. Andelen af elever der angiver, at de havde stort
forudgående kendskab til eksempelvis skolens faciliteter, det sociale miljø eller skolens lærere er
således lavere i 2021. Andelen af elever, som overvejede samme uddannelse på en anden skole,
er størst på STX, og herunder er andelen størst i hovedstaden, hvor konkurrencen er størst.

På gymnasiale uddannelser ses det, at udbuddet af studieretninger, indtrykket af det sociale
miljø samt indtrykket af det faglige niveau er de generelt mest betydningsfulde parametre. For
eleverne på erhvervsuddannelser er det særligt udbuddet af fagretninger, undervisningsformen
og skolens lærere, som er afgørende for valget af skole.

På de gymnasiale uddannelser betyder det sociale miljø gennemsnitligt mest for eleverne på
STX og mindst for eleverne på HTX. På erhvervsuddannelserne betyder det sociale miljø mest
for eleverne inden for Fødevarer, jordbrug og oplevelser samt inden for Kontor, handel og
forretningsservice.

De generelt mest betydningsfulde værdier

• Den gennemsnitlige mest betydningsfulde parameter i valget af 

uddannelse er, at uddannelsen er spændende.

• For elever på gymnasiale uddannelser er det vigtigt, at uddannelsen 

giver mange muligheder for videreuddannelse.

• For elever på erhvervsuddannelser er det vigtigt, at det de lærer kan 

bruges i praksis.

• 36% af eleverne på STX overvejede også en STX på en anden skole.

• 42% angiver, at de havde stort kendskab til det sociale miljø på skolen, 

inden de startede. Dette svarer til et fald på 11 procentpoint 

sammenlignet med 2020.

Ønsker
Opsummering

23%
af de unge har overvejet 
samme uddannelse på 
en anden skole.

7,2*
er den gennemsnitlige betydning, 
det har for unge på gymnasiale 
uddannelser, at uddannelsen er 
målrettet fremtidige drømme.

7,9*
er den gennemsnitlige betydning, 
det har for unge på 
erhvervsuddannelser, at 
uddannelsen er målrettet fremtidige 
drømme.

7,9*
er den gennemsnitlige betydning, 
det har for unge på gymnasiale 
uddannelser, at uddannelsen giver 
mange muligheder for 
videreuddannelse.

6,3*
er den gennemsnitlige betydning, 
det har for unge på 
erhvervsuddannelser, at 
uddannelsen giver mange 
muligheder for videreuddannelse.
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Valg af 
ungdomsuddannelse
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”Hvor vigtigt var følgende for dig, da du 
valgte ungdomsuddannelse?”

Figuren illustrerer de værdier, der har 
været særligt afgørende for unge på 
henholdsvis gymnasiale uddannelser og 
på erhvervsuddannelser. 

Resultaterne er angivet i den 
gennemsnitlige værdi, hvor 
respondenterne kunne svare fra 0 – 10, 
hvor 0 = ”Slet ikke vigtigt” og 10 = ”Meget 
vigtigt”.
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4,9

5,2
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6,9

7,9

6,7
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8,5
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At mine venner synes om mit valg af uddannelse*

At der ikke er standpunkskarakterer på HF

At uddannelsen er prestigefyldt

At det er en uddannelse med et højt fagl igt niveau *

At mine forældre støtter mit uddannelsesvalg

At jeg kan gennemføre uddannelsen med et højt  karaktergennemsnit*

At uddannelsen giver mig mange muligheder for videreuddannelse*

At det er en uddannelse, hvor det jeg lærer kan bruges i praksis*

At uddannelsen er målrettet mine fremtidige drømme*

At jeg synes uddannelsen er spændende*

Gymnasial uddannelse

Erhvervsuddannelse

Afgørende elementer for valg af ungdomsuddannelse
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Landsgennemsnit Drenge* Piger* STX HHX HTX HF*

8,5
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for unge, 
der tænker at vælge 
gymnasial uddannelse, men 
endnu ikke er startet.

8,2*
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for unge, 
som ønsker en kort 
videregående uddannelse.

8,6*
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for unge, 
som ønsker en mellemlang 
videregående uddannelse.

8,8*
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for unge, 
som ønsker en lang 
videregående uddannelse.

Bund 25%

Top 25%

1%
af eleverne har vurderet, at 
det havde meget lille 
betydning for valget af 
uddannelse.

”Hvor vigtigt var følgende for dig, da 
du valgte ungdomsuddannelse?”

Figuren illustrerer, hvor vigtigt det var 
for unge på gymnasiale uddannelser. 
Svarene er angivet på en skala fra 0 –
10 og illustreres fordelt på køn og 
uddannelsestype.

En spændende uddannelse
Gymnasial uddannelse

78%
af eleverne har vurderet, at 
det havde stor betydning 
for valget af uddannelse.



Unges valg af ungdomsuddannelse 2021 | 21

8,8 8,7 8,9 8,8 8,7
8,3

8,8
9,1 9,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Landsgennemsnit Drenge* Piger* EUD* EUX* Kontor, handel & 
forretningsservice*

Teknologi, byggeri & 
transport

Fødevarer, jordbrug & 
oplevelser

Omsorg, sundhed & 
pædagogik

8,3
er den gennemsnitlige betydning, 
det har for unge, der tænker at 
vælge erhvervsuddannelse, men 
endnu ikke er startet.

8,8
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for unge 
under 18 år.

8,7
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for unge 
mellem 18 og 24 år.

8,8
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for unge 
over 24 år.

Bund 25%

Top 25%

En spændende uddannelse
Erhvervsuddannelse

”Hvor vigtigt var følgende for dig, da 
du valgte ungdomsuddannelse?”

Figuren illustrerer, hvor vigtigt det var 
for unge på erhvervsuddannelser. 
Svarene er angivet på en skala fra 0 –
10 og illustreres fordelt på køn og 
fagområde. 

1%
af eleverne har vurderet, at 
det havde meget lille 
betydning for valget af 
uddannelse.

82%
af eleverne har vurderet, at 
det havde stor betydning 
for valget af uddannelse.
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Valg af 
uddannelsessted
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”Hvilke andre retninger overvejede du?”

Figuren illustrer andelen af piger og drenge på hver 
uddannelsesretning, som overvejede samme uddannelse 
på en anden skole.

15%

18%

20%

23%

19%

40%

18%

17%

16%

23%

18%

28%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

EUX på en anden skole

EUD på en anden skole

HF på en anden skole

HTX på en anden skole

HHX på en anden skole

STX på en anden skole*

Drenge

Piger

23%
af de unge har overvejet en 
tilsvarende uddannelse på en 
anden skole

Alternative skoler i overvejelserne

50%
af de unge fra STX i 
hovedstaden har overvejet en 
STX på en anden skole

30%
af de unge fra STX, som bor i 
en mellemstor by, har overvejet 
en STX på en anden skole

38%
af de unge fra EUD, som bor i 
en landsby, har overvejet en
STX på en anden skole
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Skolens værksteder og maskiner*

Skolens ry og omdømme*

Skolens faciliteter (såsom undervisningslokaler og fællesarealer)

Mit indtryk af det faglige niveau på skolen*

Mit indtryk af lærerne på skolen*

Mit indtryk af det sociale miljø på skolen*

Undervisningsformen*

Udbuddet af studieretninger / fagretninger*

Gymnasial uddannelse

Erhvervsuddannelse

”I hvilken grad havde følgende betydning 
for, at du valgte denne skole?”

Figuren illustrerer, hvor stor betydning en 
række parametre havde for de unge, da de 
skulle vælge skole. 

Resultaterne er angivet i den gennemsnitlige 
værdi, hvor respondenterne kunne svare fra 0 
– 10, hvor 0 = ”Slet ikke vigtigt” og 10 = 
”Meget vigtigt”.

Afgørende elementer for valg af skole
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Landsgennemsnit Drenge Piger STX HHX HTX HF

6,3
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for unge, 
som overvejede samme 
uddannelse på en anden 
skole.

6,3
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for unge, 
som ønsker en kort 
videregående uddannelse.

6,3
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for unge, 
som ønsker en mellemlang 
videregående uddannelse.

6,6
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for unge, 
som ønsker en lang 
videregående uddannelse.

Skolen med mindst 
betydning

Skolen med mest 
betydning

”I hvilken grad havde følgende 
betydning for, at du valgte denne 
skole?”

Figuren illustrerer, hvor vigtig 
undervisningsformen var for unge på 
gymnasiale uddannelser, da de skulle 
vælge skole. 

Dette spørgsmål er kun stillet de unge, 
som angav at have kendskab til 
undervisningsformen.
Svarene er angivet på en skala fra 0 –
10 og illustreres fordelt på køn og 
uddannelsestype.

Undervisningsformen
Gymnasial uddannelse

31%
af eleverne har vurderet, at 
det havde stor betydning
for valg af skole.

5%
af eleverne har vurderet, at 
det havde meget lille 
betydning for valg af skole.
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6,5
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for unge, 
som overvejede samme 
uddannelse på en anden 
skole.

6,5
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for unge 
under 18 år.

6,3
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for unge 
mellem 18 og 24 år.

6,3
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for unge 
over 24 år.

Undervisningsformen
Erhvervsuddannelse

”I hvilken grad havde følgende 
betydning for, at du valgte denne 
skole?”

Figuren illustrerer, hvor vigtig 
undervisningsformen var for unge på 
erhvervsuddannelser, da de skulle 
vælge skole. 

Dette spørgsmål er kun stillet de unge, 
som angav at have kendskab til 
undervisningsformen.
Svarene er angivet på en skala fra 0 –
10 og illustreres fordelt på køn og 
uddannelsestype.

Skolen med mindst 
betydning

Skolen med mest 
betydning

34%
af eleverne har vurderet, at 
det havde stor betydning
for valg af skole.

5%
af eleverne har vurderet, at 
det havde meget lille 
betydning for valg af skole.
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Adfærd
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Hvordan søger de information?
For at kunne møde den unge målgruppe de helt rigtige steder er det helt essentielt at have kendskab
til de unges adfærd i det digitale landskab. I dette kapitel finder I derfor en kortlægning af, hvor og
hvor meget de unge befinder sig på adskillige sociale medier samt deres brug af diverse platforme.
Derudover belyses unges brug af diverse søgemaskiner, hjemmesider og besøg på
uddannelsesinstitutioner.

Netop besøg på uddannelsesinstitutioner har været meget udfordret i det seneste år, som har været
præget af restriktioner, afstandskrav og minimeret fysisk kontakt. Derfor har vi for alvor stiftet
bekendtskab med de virtuelle events. I dette kapitel er der dybe indsigter i den unge generations
indtryk af det nye format samt fordele og ulemper herved i forhold til det klassiske fysiske event.

Kapitlets dagsorden er, hvordan unge finder information om ungdomsuddannelser. Her undersøges
først og fremmest, hvor mange uddannelsessteder de unge har haft i sine overvejelser. Der vil være
en kortlægning af den unges rejse i informationssøgningen, og hvordan processen gennemsnitligt
forløber sig fra kendskab til endeligt valg. Herved dannes en forståelse for, hvor langt i
beslutningsprocessen den unge typisk er, når man møder dem på forskellige platforme og giver
dermed en unik mulighed for at tilpasse sit indhold herefter.

I forlængelse heraf vil det blive belyst, hvad de unge ønsker at se på et givet medie; eksempelvis
indholdet på en skoles Facebook-side eller hjemmeside.
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16%*
af eleverne på 
erhvervsuddannelser har deltaget i 
virtuelle arrangementer.

29%*
af eleverne på gymnasiale 
uddannelser har deltaget i 
virtuelle arrangementer.

76%
af de unge overvejede flere 
uddannelser eller skoler end 
den, de valgte.

Den unge målgruppe er til stadighed meget aktive på sociale medier, hvor særligt Snapchat og
Instagram i år scorer højt på det daglige forbrug. Det er særligt i målgruppen under 24 år, at vi
ser, at stadigt flere unge til daglig er aktive på disse medier.

I informationssøgningen er det i år tydeligt at se, at de fysiske events har været udfordret
grundet restriktioner, mens vi har budt velkommen til et helt nyt format i form af virtuelle events.
Virtuelle events er generelt blevet modtaget godt i målgruppen, som ser store fordele ved dette
format, da det blandt andet virker effektivt og overskueligt. Omvendt er de virtuelle events
udfordrede i forhold til at give et retvisende billede af stemningen og det sociale miljø på skolen. I
den sammenhæng giver næsten en fjerdedel af målgruppen udtryk for, at de ville foretrække
muligheden for at deltage i både fysiske og virtuelle events fremadrettet.

I informationssøgningen er de unge flittige brugere af både diverse informationsplatforme og
søger også information på mere dialogbaserede kilder som eksempelvis kontakt til skolen eller
besøg på skolen. Særligt hjemmesiden og de virtuelle arrangementer vurderes som gode
platforme at finde den nødvendige information på. Informationskilderne benyttes ofte før de
dialogbaserede kilder, hvorfor det er helt centralt både at fange og fastholde målgruppens
interesse og dermed lede dem videre mod de dialogbaserede informationskilder. De
dialogbaserede informationskilder ligger gennemsnitligt senere i beslutningsprocessen og
vurderes generelt til at være meget hjælpesomme i beslutningen om, hvilken skole de ønsker at
søge inde på. Her vurderes eksempelvis fysiske besøg på skolen, brobygning og kontakt med
skolen til i høj grad at hjælpe en stor del af målgruppen.

Tilsvarende i 2020 ses det, at typen af information målgruppen søger på platformene er
forskelligartet. De unge søger således mere faktuel og praktisk information på hjemmesiden,
hvor sociale medier i højere grad benyttes til at få indblik i det sociale miljø på skolen.

De unges typiske søgeadfærd

• Andelen, der overvejer alternative skoler, er størst på gymnasiale 
uddannelser samt indenfor Kontor, handel og forretningsservice.

• 78% af målgruppen benytter Instagram dagligt. 

• 65% angiver, at de har søgt information på skolens hjemmeside.

• Det vigtigste at kunne finde på hjemmesiden er information om linjer 
og fagretninger, samt om hvad uddannelsen kan bruges til 
efterfølgende. 

• 24% angiver, at de har søgt information på Facebook.

• Det vigtigste at kunne finde på en Facebook-side er elevers egne 
oplevelser og fortællinger fra skolen og indblik i det sociale miljø på 
skolen.

• Til fysiske arrangementer ønsker målgruppen i høj grad at få 
rundvisninger og få indblik i det sociale miljø.

• Til virtuelle events ønsker målgruppen særligt indblik i det faglige 
niveau og i undervisningsformen. 

Adfærd
Opsummering

33%
af elevene har besøgt 
skolen fysisk.

2,5*
er det gennemsnitlige antal 
skoler, elever på gymnasiale 
uddannelser overvejede.

2,0*
er det gennemsnitlige antal 
skoler, elever på 
erhvervsuddannelser overvejer.
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”Hvilke andre retninger overvejede du”

Figuren illustrerer andelen af piger og 
drenge på de forskellige uddannelsestyper, 
som overvejede mindst én anden skole eller 
uddannelse end den, de valgte.

49%
af drengene på EUD overvejede 
alternative uddannelser eller 
skoler.

53%
af pigerne på EUD overvejede 
alternative uddannelser eller 
skoler.

82%
af drengene på EUX
overvejede alternative
uddannelser eller skoler.

88%
af pigerne på EUX overvejede 
alternative uddannelser eller 
skoler.

Hvor mange uddannelsessteder overvejer de unge?

2,5
er det gennemsnitlige antal 
skoler, elever på gymnasiale 
uddannelser overvejer.

2,0
er det gennemsnitlige antal 
skoler, elever på 
erhvervsuddannelser overvejer.
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”Hvor ofte benytter du følgende?”
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Flere gange dagligt Dagligt Flere gange om ugen Ugentligt Månedligt Årligt Aldrig

Figuren illustrerer respondenternes brug 
af diverse medier. Her skulle de angive, 
hvor ofte de bruger hvert medie.

Unges brug af medier
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”Hvor ofte bruger du følgende sociale 
medier?”

Figuren illustrerer respondenternes brug 
af diverse sociale medier. Her skulle de 
angive, hvor ofte de bruger hvert medie. 

Unges brug af sociale medier
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mit netværk*
Jeg spurgte 

mine 
forældre*

Jeg søgte på 
skolens 

hjemmeside*

Jeg søgte på 
Google

Jeg besøgte 
skolen på 
Facebook*

Jeg søgte på 
UG.dk

Jeg besøgte 
skolen på 

Instagram*

Jeg 
kontaktede 

skolen*

Jeg talte med min 
UU-vejleder i 
folkeskolen

Jeg spurgte 
studievejlederen 

på skolen*

Informationssøgning
”Gjorde du følgende, inden du valgte skolen?” og ”I 
hvilken rækkefølge gjorde du følgende?”

Figuren illustrerer den gennemsnitlige rækkefølge, 
informationskilderne benyttes af unge. Derudover ses 
andelen, som har benyttet informationskilderne på hver 
uddannelsestype.

Jeg tog til 
brobygning på 

skolen*

Jeg søgte på 
YouTube

Jeg deltog i et 
virtuelt 

arrangement*

Jeg besøgte 
skolen fysisk
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Information om forventet arbejdsindsats (mængde af lektier, lektioner o. lign.)
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Elevers egne oplevelser og fortællinger fra skolen
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Information om, hvad man kan bruge uddannelsen til  efterfølgende

Information om studieretninger

STX
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”Hvad mener du, der er de tre vigtigste 
ting, man skal kunne finde på en skoles 
hjemmeside?”

Figuren illustrerer, hvad de unge på 
gymnasiale uddannelser mener er vigtigst 
at kunne finde på en skoles hjemmeside. 
Dette delt op på uddannelsestype. I 
besvarelserne kunne eleverne vælge tre 
svar. 

57%*
af drengene har besøgt 
skolens hjemmeside.

77%*
af pigerne har besøgt skolens 
hjemmeside.

Indhold på hjemmesiden
Gymnasial uddannelse

58%*
af drengene, som har besøgt 
skolens hjemmeside, mener 
at informationen her havde 
stor betydning for deres valg.

64%*
af pigerne, som har besøgt 
skolens hjemmeside, mener 
at informationen her havde 
stor betydning for deres valg.



Unges valg af ungdomsuddannelse 2021 | 35

Indhold på hjemmesiden
Erhvervsuddannelse
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Information om det sociale miljø på skolen

Information om skema og andet praktisk

Elevers egne oplevelser og fortællinger fra skolen

Information om undervisningsformen

Fysisk placering af skolen

Information om det fagl ige niveau

Information om, hvad man kan bruge uddannelsen til  efterfølgende

Information om fagretninger

Kontor, handel og forretningsservice

Teknologi, byggeri og transport

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Omsorg, sundhed og pædagogik

54%*
af drengene, som har besøgt 
skolens hjemmeside, mener 
at informationen her havde 
stor betydning for deres valg.

62%*
af pigerne som har besøgt 
skolens hjemmeside, mener 
at informationen her havde 
stor betydning for deres valg.

48%*
af drengene har besøgt 
skolens hjemmeside.

71%*
af pigerne har besøgt skolens 
hjemmeside.

”Hvad mener du, der er de tre vigtigste 
ting, man skal kunne finde på en skoles 
hjemmeside?”

Figuren illustrerer, hvad de unge på 
erhvervsuddannelser mener er vigtigst at 
kunne finde på en skoles hjemmeside. 
Dette delt op på brancher. I besvarelserne 
kunne eleverne vælge tre svar. 
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”I hvilken grad har informationen, du fik 
følgende steder, hjulpet dig i beslutningen 
om, hvilken skole du ville gå på?”

Figuren illustrerer andelen af elever på 
henholdsvis gymnasiale uddanneler og 
erhvervsuddannelser, der har angivet, at 
informationen fra de respektive kilder 
havde mindre betydning, betydning eller 
meget stor betydning.
I besvarelsen svarede de på en skala fra 0 
– 10, hvor ”Mindre betydning” er udtryk for 
svar mellem 0 og 2, ”Betydning” er udtryk 
for svar mellem 3 og 7, og ”Meget stor 
betydning” er udtryk for svar mellem 8 og 
10.

Hvilken betydning havde dialogbaserede informationskilder i valget?
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på skolen

Brobygning

Kontakt med 
skolen

Netværk

Forældre

UU-vejledere i 
folkeskolen

Studievejledere 
på skolen

3,0
er det gennemsnitlige antal 
dialogbaserede informationskilder, 
eleverne på gymnasiale 
uddanneler har brugt, før de 
besluttede sig.

2,5
er det gennemsnitlige antal 
dialogbaserede informationskilder, 
eleverne på erhvervsuddanneler
har brugt, før de besluttede sig.
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At se flotte videoer

At blive underholdt med indslag (Musik, dans, andre kreative
indslag)

Høre om fremtidige muligheder med uddannelse

At man kan snakke/chatte individuelt med lærere

Få en præsentation af lærerne

Høre om forventet arbejdsindsats (mængde af lektier,
lektioner o. l ign)

At kunne få besvaret dybdegående personlige spørgsmål

Høre andre elevers oplevelser og fortællinger

Høre om studieretninger

Høre om hvordan undervisningen foregår

At få indtryk af det sociale mil jø

At høre om det faglige niveau

Virtuel rundvisning / guidet rundvisning

Fysisk event

Virtuelt event

69%
af eleverne var helt eller 
næsten afklarede, før de 
deltog i et virtuelt event.

61%
af eleverne var helt eller 
næsten afklarede, før de 
besøgte skolen fysisk.

54%
af eleverne har besøgt 
skoler fysisk.

40%
af eleverne har 
deltaget i virtuelle 
events.

”Hvad mener du, der er de tre vigtigste ting, man skal 
kunne opleve til et virtuelt arrangement / når man 
besøger en skole fysisk?”
Figuren illustrerer, hvad eleverne mener er vigtigst at 
kunne opleve, når man besøger skolen fysisk, og når 
man deltager i virtuelle events. I besvarelserne kunne 
eleverne vælge tre svar. 

Indhold til virtuelle og fysiske events
Gymnasial uddannelse
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Fysisk event

Virtuelt event

70%
af eleverne var helt eller 
næsten afklarede, før de 
deltog i et virtuelt event.

71%
af eleverne var helt eller 
næsten afklarede, før de 
besøgte skolen fysisk.

45%
af eleverne har 
besøgt skoler fysisk.

29%
af eleverne har 
deltaget i virtuelle 
events.

Indhold til virtuelle og fysiske events
Erhvervsuddannelse

”Hvad mener du, der er de tre vigtigste ting, man skal 
kunne opleve til et virtuelt arrangement / når man 
besøger en skole fysisk?”
Figuren illustrerer, hvad eleverne mener er vigtigst at 
kunne opleve, når man besøger skolen fysisk, og når man 
deltager i virtuelle events. I besvarelserne kunne eleverne 
vælge tre svar. 
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Eleverne blev stillet åbne 
spørgsmål omkring, hvilke 
fordele de så ved virtuelle 
events. Ud fra deres 
besvarelser er følgende 
kategorier identificeret.

Nemt at deltage – 57%
En stor del af eleverne synes, at fordelen ved de virtuelle arrangementer er, at det er nemt at tilgå. Det kræver meget mindre at
deltage, og de kan nøjes med at deltage i det, der er relevant for dem. 24% af de unge understreger, at det var en fordel, at de
kunne deltage, hvor og hvornår det passede dem, således det ikke behøvede at komme i vejen for andre aftaler, eller at de ikke
behøvede at bruge weekenden på det. Det medvirker til, at flere vil være tilbøjelig til at deltage, og de kan deltage i flere
forskellige arrangementer og efterfølgende sammenligne informationerne og oplevelserne til de forskellige events.

“At man er mere villig til at deltage, da man ikke skal ud af døren”

Man kan sidde hjemme – 35%
Mere end en tredjedel af eleverne angiver direkte, at fordelen er, at de kan se arrangementet hjemmefra. Nogle henviser i den
sammenhæng til, at det er rart ikke at skulle ud af sengen og gøre sig klar. Nogle pointerer også, at det for dem er en fordel, at
de kan sidde i sofaen og ikke skal vandre rundt på skolen. For nogle af de unge handler det om, at de kan tale fortroligt med
deres forældre, imens de deltager i arrangementet. Herved kan de løbende evaluere og diskutere informationerne med deres
forældre uden at forstyrre andre og uden andre kan høre deres spørgsmål. De unge giver i det hele taget udtryk for, at det er
mere overskueligt at kunne sidde derhjemme og følge med.

“Man kan sidde derhjemme og tale med sine forældre, imens personen taler på skærmen”

En oplevelse på første række – 31%
For en større del af eleverne har det været en fordel, at de kunne komme helt tæt på. De forklarer det med, at der ingen
forstyrrelser og støj er, og at flere kan deltage på samme tid, uden de står i vejen for hinandens udsyn og spørgsmål. Ydermere
beskriver de, at det er nemmere at følge med, når man ikke skal forholde sig til mennesker omkring sig. Flere pointerer også, at
det for dem er en stor fordel, at de kan gense arrangementet efterfølgende, så de er sikre på, de ikke går glip af noget eller kan
gense sekvenser, hvor de er i tvivl om, hvad der blev sagt. De oplever, at de får meget information på kort tid og generelt kan få
et godt indblik i skolen. 13% nævner, at det er lettere både at stille spørgsmål, men også at få svar på dem, fordi de kan chatte
med andre elever og lærere.

“At der ikke er nogen larm, da det foregår over en skærm, og man vil muligvis få mere ud af arrangementet”

“Du føler, at skolen kun bliver præsenteret for dig og alt der bliver sagt er rettet mod dig som den enkelte elev”

Fordele ved virtuelle events
Gymnasiale uddannelser
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Ingen transport – 25%
En fjerdedel af eleverne påpeger, at en væsentlig fordel er, at de kan undgå transporten til og fra arrangementet. Det handler
om, at det er mere overskueligt og kræver mindre tid. Nogle af eleverne nævner, at de ikke ville have valgt at deltage ellers, da
de boede for langt væk, eller at det krævede for meget at deltage, ift. at de endnu ikke var sikre på, at det var den skole, de ville
vælge. Flere ville således have mulighed for samt være tilbøjelige til at deltage. For denne gruppe kræver det således ikke i
samme grad, at de unge stort set er afklarede, før de deltager i et virtuelt arrangement sammenlignet med det fysiske
arrangement.

”At det er mere praktisk rent transportmæssigt”

“Det er nemmere og mere overskueligt at deltage i”

Effektivt – 20%
Flere af de unge lægger vægt på, at det virtuelle format er tidsbesparende. Denne tidsoptimering tilskrives ikke udelukkende
den mindskede transporttid, men også muligheden for at de kan vælge kun at deltage i den del af arrangementet, der er nyttigt
og relevant for netop dem. De kan mute og gå fra arrangementet, når der bliver stillet spørgsmål eller talt om detaljer, der er
irrelevante for deres uddannelsesvalg. Det virtuelle format giver således den unge muligheden for at trække sig tilbage uden at
andre lægger mærke til det, hvor de ved fysiske arrangementer i højere grad kan have tendens til at blive længere end
nødvendigt for ikke at udstråle manglende interesse. Arrangementet forløber desuden mere “glidende”, idet der ikke
forekommer løbende afbrydelser fra eksempelvis andre elever, larm mm. Selve rundvisningen oplever de også er hurtigere og
mere effektiv.

“Det er nemmere at passe det ind i en travl hverdag, da man "bare lige" kan smide den op på tv'et”

Mindre nervøsitet – 16%
For nogle af de unge har det virtuelle format betydet, at de følte sig mindre nervøse over at skulle møde op og ikke blev
forhindrede af dette. For denne gruppe kan det være meget angstprovokerende at skulle ud blandt så mange andre mennesker,
og de føler sig måske presset i forhold til at gøre et godt indtryk. Denne nervøsitet påvirker ofte evnen til at koncentrere sig om
den information, de får, hvorfor det virtuelle format giver dem langt større udbytte. Det virtuelle format bryder dermed op med
nogle af de barrierer, som unge kan opleve ved et fysisk fremmøde. De følte sig også mindre nervøse for at stille spørgsmål, da
de kunne spørge anonymt i chatten, hvilket for dem har betydet, at de fik svar på spørgsmål, de ellers ikke ville have spurgt
om. Den anonyme chat giver dem således muligheden for at få svar på spørgsmål, som de ikke ville turde stille i et åbent forum
af frygt for, hvad andre ville tænke.

“Det er godt for dem, der har lidt social angst og ikke kan tage sig sammen til at møde nye mennesker”

“Hvis man er nervøs for at møde op på skolen, er det lidt nemmere at sidde derhjemme”

Fordele ved virtuelle events

Eleverne blev stillet åbne 
spørgsmål omkring, hvilke 
fordele de så ved virtuelle 
events. Ud fra deres 
besvarelser er følgende 
kategorier identificeret.

Gymnasiale uddannelser
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Nemt at deltage – 38%
Mere end en tredjedel af de unge oplever en stor fordel i, at det er nemmere at deltage i arrangementet, når det er virtuelt. Her
påpeger de det attraktive i, at man har mulighed for at deltage til trods for, at man bor langt væk, ikke kan finde tiden eller er
syg. De mener i den sammenhæng, at det kan få flere til at deltage, da man kan være med uafhængigt af tid og sted. 9%
nævner direkte, at det virtuelle format gjorde det nemmere at finde tid til det, og at de dermed ikke er sikre på, de ville have
deltaget fysisk. Endvidere forklarer flere, at de ikke ville møde op til et fysisk arrangement, hvis ikke de allerede havde besluttet,
at det var den skole, de skulle gå på. De anser det dermed ikke som en forudsætning at være lige så afklaret omkring valget, før
de deltager virtuelt, som de gør det ved et fysisk arrangement.

“Man kan sidde på afstand og vurdere skolen, uden alt for mange indtryk. Især hvis man ikke er helt sikker på at det er det man 
vil”

Man kan sidde hjemme – 28%
Mere end en fjerdedel af eleverne nævner, at fordelen er, at de kan deltage i det virtuelle arrangementet og se skolen, mens de
stadig sidder hjemme. For nogle handlede det om, at de kunne blive liggende i sengen og ikke skulle gøre sig klar. Eventet bliver
dermed mere overkommeligt, fordi det ikke kræver klargøring og planlægning i samme grad som det fysiske event gør. For
andre handler det i højere grad om trygheden ved at være i de hjemlige rammer, når de får informationen. Denne gruppe giver
udtryk for at føle et vist pres for at skulle præstere socialt til fysiske arrangementer, som giver dem en nervøsitet, de undgår til
virtuelle arrangementer. I den sammenhæng forklarede hele 8% af eleverne, at netop den mindre nervøsitet var en stor fordel
for dem.

”Man kan sidde derhjemme i en mere tryg ramme og observere den nye skole. Transport er ikke vigtig, og det er nemt”

Bedre information – 23%
Knap en fjerdedel af de unge lagde vægt på, at de fik mere ud af det virtuelle arrangement, end de har oplevet til fysiske
arrangementer. De fik et godt indtryk af skolen og følte de fik en masse detaljerede informationer. Flere påpegede, at det var
lettere at følge med, så færre informationer gik tabt, bl.a. fordi der ingen udefrakommende forstyrrelser var. Eleverne oplevede
også, at det var nemmere at stille spørgsmål, da det blev gjort over chat og kunne gøres anonymt. Ydermere var det en fordel,
at spørgsmål blev “liggende” indtil de fik et svar.

”Man har også større mulighed for at stille så mange spørgsmål som muligt, da læreren/underviseren har bedre mulighed for at 
have et overblik over hvem og hvor mange der har spørgsmål”

Ingen transport – 20%
For en femtedel af de unge var den største fordel, at de ikke behøvede at bruge tid og penge på transporten. Dette var
medvirkende til, at de var mere villige til at deltage, og at de havde mulighed for at deltage i flere arrangementer. For denne
gruppe åbner de virtuelle events dermed op for muligheden for at deltage til trods for, at skolen ligger langt væk, da det ikke
gør en forskel for hverken tidsforbrug eller omkostninger i forbindelse med eventet.

”Hvis man bor længere væk, kan man være med alligevel”

Fordele ved virtuelle events

Eleverne blev stillet åbne 
spørgsmål omkring, hvilke 
fordele de så ved virtuelle 
events. Ud fra deres 
besvarelser er følgende 
kategorier identificeret.

Erhvervsuddannelser
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Påvirkning
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Hvordan påvirkes de unge?

Unges beslutningsproces foregår ikke i et vakuum og vil altid være påvirket af udefrakommende
faktorer, som uddannelsesinstitutioner ikke har direkte indvirkning på eller kontrol over. De unges
påvirkning omhandler de faktorer, som kan have indflydelse på den unges beslutning. De praktiske
foranstaltningers påvirkninger bliver belyst, heriblandt distance fra bopæl til uddannelsesinstitution
samt tendensen til at flytte for sin ungdomsuddannelse. Derudover undersøges påvirkningen fra de
unges relationer. Det kan eksempelvis være venner eller familie, som har gået på skolen og/eller har
anbefalet den.

I dette kapitel findes indsigter, som kan bruges til at forstå, hvorfor skoler er blevet valgt eller
fravalgt. Der kastes lys over de kompromiser, unge er villige til at indgå, når det kommer til valget af
ungdomsuddannelse. Således belyses de faktorer, som indgår i unges beslutningsproces, uden
skolerne nødvendigvis selv kan påvirke dem. I vil finde ud af, hvordan unge på tværs af
ungdomsuddannelser adskiller sig fra hinanden i deres beslutningsproces.

Der ses også på, hvad der kan få unge til at fravælge skolen. Der kan eksempelvis være tale om
fravalg, hvis den pågældende skole ikke havde den unges foretrukne studieretning. Det kan
derudover påvirke de unges beslutning, hvis skolen ikke har et godt socialt miljø, eller hvis skolen
ligger for langt fra deres bopæl. Skolens faciliteter er heller ikke uden betydning i de unges valg.
Ligeledes kan det påvirke unge, hvis de følte, at der ikke var fokus på den enkelte elevs læring. Råd
fra forældre og venner er endvidere påvirkninger, som kan få unge til at reflektere over valget.

Kapitlet har således til formål at kaste lys over parametre, som også er helt essentielle for valget,
men ikke nødvendigvis direkte påvirkelige. Disse parametre er dog vigtige at have in mente som
uddannelsesinstitution for at få fuld forståelse for den beslutningsproces, de potentielle elever
gennemgår.
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Størstedelen af eleverne angiver, at de har venner, som går på samme skole. På gymnasiale 
uddannelser angiver 93% af eleverne således, at de kender andre, der går på skolen. Dette 
er tilfældet for 77% af eleverne på erhvervsuddannelserne. At kende andre på skolen har 
gennemsnitligt størst betydning for eleverne på STX og mindst betydning for eleverne 
indenfor fagområdet Omsorg, sundhed og pædagogik. 

På de gymnasiale uddannelser er det generelt eleverne på HTX, der giver udtryk for at være 
mindst påvirkede af at kende andre på skolen eller at blive anbefalet skolen.

Generelt er eleverne på erhvervsuddanneler villige til at bruge længere tid på transport, end 
tilfældet er for eleverne på gymnasiale uddannelser. På erhvervsuddannelserne er det 
eleverne indenfor Kontor, handel og forretningsservice, der med et gennemsnit på 45 
minutter er villige til at bruge kortest tid på transport. Indenfor de gymnasiale uddanneler er 
det eleverne på HTX, som gennemsnitligt er villige til at bruge mest tid på transport, mens 
eleverne på STX gennemsnitligt vil bruge mindst tid på transport til og fra skolen. 

Langt størstedelen af eleverne angiver, at forskellige parametre kunne have fået dem til at 
fravælge skolen. I den forbindelse står det klart, at studieretninger, fagretninger, 
transporttid og indtrykket af det sociale miljø er meget afgørende for eleverne, når de skal 
vælge skole. Andelen af elever, som ville fravælge skolen, hvis ikke deres studieretning eller 
fagretning blev udbudt, er således stor, og fremstår som den grund der hyppigst optræder i 
fravalget af skoler. 

Generelt er der desuden flere elever på erhvervsuddannelserne, der vælger at flytte i 
forbindelse med at starte på uddannelse, end vi ser det på de gymnasiale uddannelser.

De generelt mest betydningsfulde påvirkninger

• 21% af eleverne kender ikke andre, der har gået på skolen tidligere.

• 3% af de unge på gymnasiale uddannelser angiver, at de aldrig ville 
vælge en anden skole.

• 9% af eleverne på erhvervsuddannelser angiver, at de aldrig ville 
vælge en anden skole.

• 25% af de unge på gymnasiale uddannelser, som har venner der går 
på skolen angiver, at det havde meget stor betydning for deres valg.

• 15% af de unge på erhvervsuddannelser, som har venner der går på 
skolen angiver, at det havde meget stor betydning for deres valg. 

• 62% af de unge på gymnasiale uddannelser angiver, at de ville 
fravælge skolen, hvis ikke den havde deres studieretning.

• 61% af de unge på GF2 på erhvervsuddannelserne angiver, at de 
ville fravælge skolen, hvis ikke den havde deres fagretning.

Påvirkning
Opsummering

61%*
af eleverne på gymnasiale 
uddannelser ville fravælge skolen, 
hvis der ikke var et godt socialt 
miljø.

52%*
af eleverne på 
erhvervsuddannelserne er 
blevet anbefalet skolen.

70%*
af eleverne på gymnasiale 
uddannelser er blevet 
anbefalet skolen.

39%*
af eleverne på 
erhvervsuddannelser ville 
fravælge skolen, hvis der ikke 
var et godt socialt miljø.

38min*
er den gennemsnitlige maksimale 
tid, unge på gymnasiale 
uddannelser vil bruge på transport 
til skolen.

51min*
er den gennemsnitlige maksimale 
tid, unge på erhvervsuddannelser 
vil bruge på transport til skolen.
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Jeg kender ikke andre der har gået på skolen*

Andre fra min familie har gået på skolen*

Mine søskende har gået på skolen*

Mine forældre har gået på skolen*

Jeg har venner der har gået på skolen*

Jeg har venner der går på skolen*

Gymnasiale uddannelser

Erhvervsuddannelser

”Kender du andre, der har gået på 
skolen?” og ”Kender du andre, der går 
på skolen nu?”

Figuren illustrerer andelen af unge, som 
kender andre, der har gået på samme 
skole, eller som går på skolen på 
nuværende tidspunkt. Dette delt op på 
uddannelsestyper.

Kendskab til andre, der har gået på skolen

56%*
af eleverne over 25 år kender 
andre, der har gået på skolen.

82%*
af eleverne under 18 år kender 
andre, der har gået på skolen.

68%*
af eleverne mellem 18 og 24 år
kender andre, der har gået på 
skolen.
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Hvis skolen ikke var flot indrettet

Hvis mange af mine venner skulle gå på en anden skole

Hvis mine venner rådede mig til det

Hvis faciliterne var mindre gode

Hvis mine forældre rådede mig til det

Hvis jeg ikke følte, at der  var fokus på den enkeltes læring

Hvis skolen ikke havde et godt socialt miljø

Hvis skolen lå for langt fra mit hjem

Hvis skolen ikke havde min studieretning

STX

HHX

HTX

HF

Hvad kunne få de unge til at vælge en anden skole?
Gymnasial uddannelse

”Hvad kunne have fået dig til at 
fravælge skolen?”

Figuren illustrerer, hvad der kunne få de 
unge på gymnasiale uddannelser til at 
fravælge skolen. Dette delt op på 
uddannelsestype.
Respondenterne havde mulighed for at 
vælge flere svar.

4%
af eleverne på HTX
ville aldrig vælge en 
anden skole.

4%
af eleverne på HF ville
aldrig vælge en 
anden skole.

2%
af eleverne på STX
ville aldrig vælge en 
anden skole.

3%
af eleverne på HHX
ville aldrig vælge en 
anden skole.

13%
af eleverne på HTX ville 
fravælge skolen, hvis 
værkstederne og 
maskinerne ikke var så 
gode.
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Hvis skolen ikke havde min fagretning
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Hvad kunne få de unge til at vælge en anden skole?
Erhvervsuddannelse

8%
af eleverne indenfor 
Fødevarer, jordbrug og 
oplevelser ville aldrig vælge 
en anden skole.

8%
af eleverne indenfor Omsorg, 
sundhed og pædagogik ville
aldrig vælge en anden skole.

6%
af eleverne indenfor Kontor, 
handel og forretningsservice
ville aldrig vælge en anden 
skole.

10%
af eleverne indenfor 
Teknologi, byggeri og 
transport ville aldrig vælge 
en anden skole.

20%
af eleverne på Teknologi, 
byggeri og transport ville 
fravælge skolen, hvis deres 
mester anbefalede det.

20%
af eleverne på Teknologi, 
byggeri og transport ville 
fravælge skolen, hvis 
værkstederne og maskinerne 
ikke var så gode.

”Hvad kunne have fået dig til at fravælge 
skolen?”

Figuren illustrerer, hvad der kunne få de unge 
på erhvervsuddannelser til at fravælge skolen. 
Dette delt op på fagretning.
Respondenterne havde mulighed for at vælge 
flere svar.
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Onboarding
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Onboarding

Efter I har tiltrukket og rekrutteret unge til jeres uddannelsesinstitution, ses det, at en stor del af de
kommende elever har bekymringer frem mod studiestart. Disse bekymringer er yderst værdifulde for
uddannelsesinstitutioner at være bekendte med, da indsigt heri giver mulighed for at øge de
kommende elevers tryghed før start, således de ikke falder fra.

I kapitlet præsenteres de typiske bekymringer, elever på hver uddannelsestype oplever at have før
start. Dette er blevet stillet gennem åbne spørgsmål, således målgruppen frit har kunnet udtrykke
sine største bekymringer. Disse er efterfølgende blevet grundigt kategoriseret for at finde generelle
tendenser.

Når eleverne kommer til skolen, er det vigtigt at efterleve den markedsføring, I har eksekveret forud
for den unges valg. Derfor inkluderes de unges opfattelse af det, der kendetegner en god start på en
ny uddannelse. Det er information, som I med eftertanke kan inkorporere i en målrettet
fastholdelsesindsats. Onboarding har således et vigtigt formål i at få eleverne godt ombord fra
starten, så de bliver motiveret til at gennemføre uddannelsen.

Dette kapitel omhandler det, de unge foretrækker ved den første periode i deres nye skolegang og
hverdag. Når de unge har processeret den relevante information forud for valget af
ungdomsuddannelse, vil onboarding være det næste skridt i processen om at fastholde de unge.

Spørgsmålene er rettet mod respondenter på både erhvervsuddannelser og gymnasiale
uddannelser. De unge har oplyst, hvad de ønsker at lave den første måned på deres uddannelse i
prioriteret rækkefølge fordelt på de forskellige uddannelsestyper. Her viser der sig en tendens til, at
det hverken er udelukkende sociale eller skolerelaterede aktiviteter, som springer højt på listen. Det
er i stedet en blanding af begge typer aktiviteter, hvor nogle fungerer bedre end andre.
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For eleverne på gymnasiale uddannelser er det særligt bekymringen for, om der vil være et godt 
fællesskab i klassen, mængden af lektier, samt hvorvidt de kan følge med fagligt, der fylder, før 
de starter på uddannelsen. 

Bekymringen for fællesskabet i klassen er særligt dominerende for eleverne på STX og fylder 
gennemsnitligt mindst for eleverne på HTX. Desuden vægter pigerne gennemsnitligt denne 
bekymring højere end drengene. Derudover ses det, at bekymringen for at kunne gennemføre 
uddannelsen ses at fylde mest for eleverne på HF, mens bekymringen for om uddannelsen lever 
op til forventningerne gennemsnitligt fylder mindst for eleverne på HF. 

På erhvervsuddannelser er det bekymringen for, om der er et godt fællesskab i klassen, om 
uddannelsen lever op til forventningerne, samt det at skulle være ansvarlig for egen læring, der 
er dominerende i tiden, før de starter på uddannelsen.

Fællesskabet i klassen er noget, der gennemsnitligt fylder mest for elever indenfor fagområdet 
Omsorg, sundhed og pædagogik og mindst indenfor Teknologi, byggeri og transport. Derudover 
betyder det mere for piger end for drenge, og det er desuden mere dominerende på EUX end 
det ses på EUD. Slutteligt giver eleverne, som starter på grundforløb 1, udtryk for, at det er en 
større bekymring, end de elever som starter direkte på grundforløb 2 gør. Bekymringen for, om 
uddannelsen lever op til forventningerne, er dominerende på tværs af fagområder og særligt for 
pigerne. Ser man derimod på bekymringen for at skulle være ansvarlig for egen læring, er det 
en bekymring, som ligger mere jævnt fordelt på de forskellige fagområder og køn.

De generelt største bekymringer før opstart

• For de unge fylder tanken om, hvordan det sociale fællesskab er i 
klassen generelt mest, før de starter på uddannelsen.

• Bekymringen for mængden af lektier fylder mere for eleverne på 
gymnasiale uddannelser end for eleverne på erhvervsuddannelserne.

• Bekymringen for om man passer ind socialt fylder mere for eleverne 
på gymnasiale uddannelser end for eleverne på 
erhvervsuddannelserne.

• 42% af eleverne på erhvervsuddannelserne tænker i høj grad over, 
hvorvidt de kan finde en læreplads, før de starter på uddannelsen.

• 35% af eleverne på gymnasiale uddanneler tænker i høj grad over, 
hvad der skal ske den første tid på skolen, inden de starter.

• 25% af eleverne på erhvervsuddannelser tænker i høj grad over, hvad 
der skal ske den første tid på skolen, inden de starter.

• Bekymringen for at kunne følge med fagligt fylder mere for eleverne 
på gymnasiale uddannelser end for eleverne på erhvervsuddannelser. 

5.1 - Onboarding
Opsummering

40%
af eleverne på gymnasiale 
uddannelser tænkte i høj grad 
over, om uddannelsen levede op til 
forventningerne, før de startede på 
uddannelsen.

31%*
af eleverne på 
erhvervsuddannelser tænkte i 
høj grad over mængden af 
lektier, før de startede på 
uddannelsen.

50%*
af eleverne på gymnasiale 
uddannelser tænkte i høj 
grad over mængden af 
lektier, før de startede på 
uddannelsen.

37%
af eleverne på 
erhvervsuddannelser tænkte i 
høj grad over, om uddannelsen 
levede op til forventningerne, før 
de startede på uddannelsen.

56%*
af eleverne på gymnasiale 
uddannelser tænkte i høj grad over 
fællesskabet i klassen, før de 
startede på uddannelsen.

38%*
af eleverne på 
erhvervsuddannelser tænkte i høj 
grad over fællesskabet i klassen, 
før de startede på uddannelsen.
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Om mængden af lektier og afleveringer*

Om der ville være et godt fællesskab i klassen*

Gymnasiale uddannelser

Erhvervsuddannelser

Preboarding

”I hvilken grad tænkte du over følgende, inden du 
startede på skolen?”

Figuren illustrerer, hvor meget eleverne tænkte over de 
listede faktorer, før de startede på deres uddannelse. I 
besvarelsen har de angivet deres svar på en skala fra 
0 – 10, hvor 0 betyder ”Slet ikke”, og 10 betyder ”I 
meget høj grad”.
Resultatet angives i den gennemsnitlige værdi fordelt 
på uddannelsestype.
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7,0*
er den gennemsnitlige grad 
unge, som overvejede 
samme uddannelse på en 
anden skole, tænkte over 
det.

7,2
er den gennemsnitlige grad 
unge, som ønsker en kort 
videregående uddannelse, 
tænkte over det.

7,1
er den gennemsnitlige grad
unge, som ønsker en 
mellemlang videregående 
uddannelse, tænkte over det.

6,7*
er den gennemsnitlige grad
unge, som ønsker en lang 
videregående uddannelse, 
tænkte over det.

Skolen med mindst 
bekymring

Skolen med mest 
bekymring

At kunne følge med fagligt
Gymnasial uddannelse

47%
af eleverne har vurderet, at 
de i meget høj grad tænkte 
over det.

6%
af eleverne har vurderet, at 
de i meget lav grad tænkte 
over det.

”I hvilken grad tænkte du over følgende, inden 
du startede på skolen?”

Figuren uddyber forrige graf og viser, i hvilken 
grad eleverne tænkte over, om de kunne følge 
med fagligt, før de startede på skolen.
Svarene er angivet på en skala fra 0 – 10 og 
illustreres fordelt på køn og uddannelsestype. 

Derudover illustreres gennemsnittet på den skole, 
hvor eleverne tænkte henholdsvis mest og mindst 
over det.
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6,4*
er den gennemsnitlige grad 
unge, som overvejede 
samme uddannelse på en 
anden skole, tænkte over 
det.

6,2
er den gennemsnitlige grad, 
unge under 18 år tænkte 
over det.

6,0
er den gennemsnitlige grad, 
unge mellem 18 og 24 år 
tænkte over det.

6,0
er den gennemsnitlige 
grad, unge over 24 år 
tænkte over det.

At kunne følge med fagligt
Erhvervsuddannelse

Skolen med mindst 
bekymring

Skolen med mest 
bekymring

35%
af eleverne har vurderet, at 
de i meget høj grad tænkte 
over det.

13%
af eleverne har vurderet, at 
de i meget lav grad tænkte 
over det.

”I hvilken grad tænkte du over følgende, 
inden du startede på skolen?”

Figuren uddyber forrige graf og viser, i 
hvilken grad eleverne tænkte over, om de 
kunne følge med fagligt, før de startede på 
skolen.
Svarene er angivet på en skala fra 0 – 10 og 
illustreres fordelt på køn, uddannelsestype 
grundforløb samt fagområde. 
Derudover illustreres gennemsnittet på den 
skole, hvor eleverne tænkte henholdsvis 
mest og mindst over det.
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Rapporten viser at 28% af de unge mener, at det var svært at vælge uddannelse. Her er en tendens til, at pigerne generelt
synes det er sværere end drengene. Denne tendens bliver yderligere udtalt, når mn ser på valget af erhvervsuddannelse, hvor
39% af pigerne oplever, at det var et svært valg. Det er derfor vigtigt at vejlede dem bedst muligt gennem deres
beslutningsproces, så forudsætningerne for mødet mellem ung og uddannelsesinstitution er bedst mulige.

Gennem rapporten har det stået klart, at der er flere parametre, som har indflydelse på unges uddannelsesvalg og valget af
skole. Disse er vigtige at holde for øje, når kommunikationen til målgruppen planlægges og kan fungere som inspiration til, hvad
der skal fortælles, hvor det skal fortælles, og hvornår man kommunikerer budskaberne mest effektivt.

I uddannelsesvalget er det vigtigt for de unge, at uddannelsen er spændende og målrettet fremtidige drømme. For elever på
gymnasiale uddannelser betyder det derudover meget, at uddannelsen giver mange muligheder for videreuddannelse, mens det
for elever på erhvervsuddannelser er vigtigt, at det man lærer kan bruges i praksis. Det ses desuden at det betyder væsentligt
mere for eleverne på EUX, at uddannelsen giver mange mugligheder for videreuddannelse end det gør for eleverne på EUD.
Ligeledes ses det, at en prestigefuld uddannelse betyder mest for eleverne på HHX, sammenlignet med det andre faggrupper.

Når det kommer til valget af skole ses det generelt, at det forudgående kendskab til skolerne før valget er faldet fra 2020 til
2021, hvor eleverne angiver kendskabsgraden til flere aspekter af skolen som mindre. Samtidigt er andelen af elever, som
angiver, at de er blevet anbefalet den skole de har valgt også faldet fra 2020 til 2021. i 2020 blev 77% af eleverne på
gymnasiale uddannelser anbefalet skolen, hvilket i 2021 er 70%. For elever på erhvervsuddannelserne blev 66% anbefalet
skolen i 2020, hvor andelen i 2021 er 52%.
I skolevalget er udbuddet af studieretninger og fagretninger generelt den mest betydningsfulde parameter, hvor det sociale
miljø og det faglige niveau følger tæt efter på de gymnasiale uddannelser. På erhvervsuddannelserne er undervisningsformen
og indtrykket af lærerne derimod nogle af de parametre, som betyder mest.

Undersøgelsen underbygger samtidig vigtigheden af at være til stede på de platforme og medier, som de unge anvender. Her
ses et tydeligt billede af, at den unge målgruppe er aktive i informationssøgningen og flittigt bruger flere platforme i deres jagt
på den rette uddannelse og den rette skole. I rapporten er der givet et overblik over den gennemsnitlige rejse, som de unge er på
i informationssøgningsprocessen, hvilket giver unik mulighed for at tilpasse indholdet på de respektive platforme til både
målgruppens ønsker, og det udgangspunkt de har. De unge giver i den sammenhæng udtryk for, at de i højere grad ønsker
faktuel information på skolens hjemmeside, mens sociale medier i højere grad benyttes til at få indblik i stemningen, sociale
forhold og hverdagen på skolen.

I år er den unge målgruppe desuden for alvor blevet præsenteret for det digitale format i form af virtuelle arrangementer, som
har erstattet de fysiske arrangementer grundet samfundsmæssige restriktioner. Målgruppen oplever både udfordringer og
potentialer i dette format. Det er generelt en udfordring at give et reelt indblik i stemningen og det sociale miljø på skolen, mens
det er en stor fordel at det er let tilgængeligt og derfor nedbryder flere barrierer for deltagelse i sådanne arrangementer.
Formatet har også den fordel, at alle får en oplevelse på første række med færrest mulige forstyrrende elementer, så de i stedet
kan fordybe sig i indholdet. Der er derfor stort potentiale i, at bringe disse fordele videre i fremtidige markedsføringsstrategier
ved både at benytte virtuelle arrangementer og fysiske arrangementer.

Når vi ser på unges medieforbrug er det særligt TikTok der vinder frem i målgruppen, hvor en stor andel anvender mediet
dagligt. Også Instagram har fået større tag i målgruppen, hvor størstedelen af aktive daglige brugere. Til gengæld er både
brugen af Facebook og Facebook Messenger faldet en smule.

Det er ikke ligegyldigt, hvordan man fremstår og hvilket indtryk målgruppen får af skolen. Vi ser i den sammenhæng, at 23% af
målgruppen overvejede at tage en tilsvarende uddannelse på en anden uddannelsesinstitution. Her er andelen størst på STX,
hvor hele 35% overvejede STX på andre skoler. Denne tendens understreger vigtigheden i, at forstå at målrette sin
kommunikation til målgruppen for at tiltrække de rigtige elever til skolen.
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