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Vi efteruddanner os mest på arbejdet
Tilknytningen
til arbejdsmarkedet er
vigtig for efteruddannelse

At være i arbejde er afgørende for voksnes deltagelse i efter- og videreuddannelse.
Over halvdelen af alle beskæftigede havde deltaget i uddannelsesaktiviteter inden for
de seneste 12 måneder i 2008. For alle ledige var det 33 pct., og for alle uden for arbejdsstyrken var det 11 pct. Især ved deltagelse i ikke-formelle uddannelser er tilknytningen til arbejdsmarkedet vigtig. 44 pct. af de beskæftigede havde deltaget i
kurser, seminarer eller sidemandsoplæring, mens det kun var tilfældet for 20 pct. af
de ledige og 9 pct. af dem uden for arbejdsstyrken.
Andel voksne (25-64 år) i uddannelse efter beskæftigelsesforhold. Maj 2007 - maj 2008
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Ny undersøgelse

De danske resultater er en del af en europæisk undersøgelse om den voksne befolknings deltagelse i livslang læring (Adult Education Survey, AES) udført for Eurostat.

Hver tiende er med
i formelle uddannelser

Hver tiende dansker i alderen mellem 25 og 64 år deltog i uddannelser, som fører
frem til en offentlig godkendt eksamen eller kvalifikation.

Fire ud af ti
deltager i kurser

Samtidig var der fire ud af ti danskere i alderen mellem 25 og 64 år, der deltog i kurser, seminarer og lignende, som ikke giver en formel kompetence. Tre ud af de fire fik
privat undervisning eller gik på kurser, mens den fjerde blev ”sidemandsoplært” på
arbejdspladsen, dvs. han eller hun bliver systematisk undervist af en kollega inden for
et afgrænset område.

Efteruddannelse
især fordi
arbejdet kræver det

Arbejdet er en vigtig motivationsfaktor for at deltage i ikke-formelle uddannelsesaktiviteter. Det kan være et ønske om at opnå ny viden og færdigheder, som bliver krævet på arbejdet, eller for at få en bedre løn eller for at kunne blive forfremmet. Ni ud
af ti deltog for at opnå ny viden eller at lære nye færdigheder, som bliver krævet på
arbejdet. Der er især personer mellem 35 og 49 år og de, der har en videregående
Linket til denne udgivelse er www.dst.dk/nytudg/14879

uddannelse, som deltager i ikke-formelle uddannelsesaktiviteter af arbejdsmæssige
grunde.
Tabel 1.

Andel voksne (25-64 år) i formelle1 og ikke-formelle uddannelser2 efter beskæftigelsesforhold. Maj 2007 - maj 2008
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Tabel 2.

Formelle uddannelser er uddannelser, som fører frem til en offentlig godkendt eksamen eller kvalifikation.
Ikke formelle uddannelser er kurser og lignende, som ikke giver en formel kompetence.
Sidemandsoplæring finder sted, hvis man på en arbejdsplads systematisk underviser en kollega inden for et afgrænset
område.

Andel voksne (25-64 år) i ikke-formelle uddannelser af arbejdsmæssige grunde1.
Maj 2007 - maj 2008
Andel af alle deltagere i
ikke formel uddannelse

Andel af
hele befolkningen

pct.

Alle 25-64-årige

87

26

Køn
Mænd
Kvinder

91
84

26
26

Alder
25-34 år
35-49 år
50-64 år

87
90
84

24
31
23

Uddannelsesniveau
Grundskole
Gymnasier/Erhvervsuddannelser
Videregående uddannelser

72
87
91

13
23
39

1

Arbejdsmæssige grunde til at deltage i en uddannelse er et ønske om at opnå ny viden og færdigheder, som bliver
krævet på arbejdet, eller om at få bedre løn eller kunne blive forfremmet.

Mere information

Se flere oplysninger om udviklingen på www.dst.dk/stattabel/1344.

Kilder og metoder

Den voksne befolknings deltagelse i livslang læring (Adult Education Survey) er en undersøgelse, som bliver lavet i de fleste EU-lande efter de samme retningslinier. Formålet er at belyse den voksne befolknings deltagelse i voksen- og efteruddannelse.
Danmarks Statistik har gennemført undersøgelsen fra 26. maj til 31. juli 2008. Oplysningerne er baseret på interviews med 3.100 personer og på oplysninger fra administrative registre. Referenceperioden er de seneste 12 måneder.
Undersøgelsen forventes gennemført hvert femte år.
Se flere oplysninger om kilder og metoder på www.dst.dk/varedeklaration/137509.
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