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Grundskolekarakter afgør videre uddannelse 

I 2012 havde 95 pct. af de 25-årige, der havde forladt grundskolen med et karakter-
gennemsnit på ni eller derover i dansk og matematik, gennemført en ungdomsud-
dannelse. Til gengæld var andelen kun 49 pct. for de 25-årige med et gennemsnit på 
seks og derunder, og blandt de 25-årige med et gennemsnit på seks til ni var andelen 
79 pct. Samlet set havde 67 pct. af de 25-årige fuldført en ungdomsuddannelse i 
2012. Karaktergennemsnittet fra grundskolen er beregnet på baggrund af afgangs-
prøver fra folkeskolen i mundtlig og skriftlig dansk og matematik. 
 
Ungdomsuddannelsesstatus for 25-årige. 2012 

 
 
Stor andel forsøger uden held at få ungdomsuddannelse 
En relativt stor andel på ikke mindre end 33 pct. af de 25-årige med et karaktergen-
nemsnit på under seks har forsøgt at få en ungdomsuddannelse, men har på et tids-
punkt afbrudt igen. 6 pct. af denne gruppe har som 25-årig slet ingen registrering af 
ungdomsuddannelsesaktivitet. Til sammenligning har kun 2 pct. af de unge med et 
gennemsnit på ni og derover afbrudt deres ungdomsuddannelsesforløb, og under 1 
pct. er registreret uden ungdomsuddannelsesaktivitet. Andelen af 25-årige, der fort-
sat var i gang med at tage en ungdomsuddannelse i 2012, var 12 pct. for dem, der 
forlod grundskolen med et gennemsnit på under seks. Det er noget højere end for 
dem der havde et gennemsnit på ni og derover, hvor andelen kun lå på 2 pct., mens 
den for dem med et gennemsnit på mellem seks og ni lå på omtrent 7 pct. 
 
Folkeskolen halter en smule efter privatskoler og efterskoler 
I gruppen af 25-årige, der har afsluttet deres grundskole på en privatskole eller efter-
skole, havde 82 pct. i 2012 fuldført en ungdomsuddannelse. Der var 76 pct. 25-årige 
med en folkeskolebaggrund, som havde fuldført en ungdomsdannelse i 2012. For de 
kommunale ungdomsskoler lå andelen på 44 pct., for dagbehandlingstilbud var det 
18 pct., og for specialskoler for børn var det 13 pct.  
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Status for de 25-åriges ungdomsuddannelse efter institutionstype i grundskolen. 2012 

 
 
Andelen af fuldførte højst i region Midtjylland 
Når man ser på, hvor de 25-årige har taget deres grundskole, og hvordan deres status 
med hensyn til en ungdomsuddannelse er efterfølgende, så gælder for perioden 2004 
til 2012, at andelen af 25-årige, der har fuldført en ungdomsuddannelse, faldt i alle 
regionerne. De største tilbagegange er sket i Region Sjælland og Region Nordjylland 
med fald på hhv. 4 og 3 procentpoint. Børn med afgang fra grundskolen i Region 
Sjælland har med 73 pct. den laveste andel med fuldført ungdomsuddannelse som 
25-årig tæt fulgt af Region Hovedstaden med 74 pct. Region Midtjylland ligger øverst 
med en andel på 78 pct. tæt fulgt af Region Syddanmark med 77 pct. Alle regionerne 
ligger over landsgennemsnittet på 67 pct., fordi de 25-årige uden en grundskole-
registrering ikke kan fordeles på regioner og dermed ikke indgår her. 
 
Andel af 25-årige med fuldført ungdomsuddannelse fordelt på regioner 

 
 

Mere information: Yderligere oplysninger gennemførsel af ungdomsuddannelser kan ses i Statistikbanken på 
www.dst.dk/stattabel/1614. 
Kilder og metoder: Elevregistret er et forløbsregister, hvor man kan følge den enkelte studerende gennem 
uddannelseskarrieren. For nærmere information se www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/113371. I denne opgørelse 
er indvandrerne talt med, mens data fra Kvalifikationsregistret ikke indgår. Derfor vil tallene afvige fra udgivel-
sen 25- og 35-åriges uddannelse 2011 i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 477. 
Næste offentliggørelse: Ungdomsuddannelse og grundskolebaggrund 2012/2013 udkommer uge 28 i 2014. 
Henvendelse: Christian Vittrup, tlf. 39 17 37 47, cvi@dst.dk 
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