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Resumé:
Papiret formulerer et bidrag til definitionen af data bag uddannelsestabel og figur
til publikationen "65 år i tal"
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Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og
kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra
modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.
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Indledning
Under en diskussion ved 6. møde, d. 2. okt. 2013, i redaktionsgruppen for
publikationen ”65 år i tal.” opstod spørgsmålet om hvorledes en interessant og
klar definition af grundlaget for arvtageren til figuren øverst på side 10 i
publikationen ”60 år i tal” kunne se ud. Nedenfor præsenteres forfatterens
forslag.

Definitionsforslag
Definitionsforslaget kan benyttes ved afgrænsningen af dataudtrækket for
begge slags figurer omtalt efterfølgende.
Tæller:
Af dem der var 19 år og boede i Danmark i henførelsesår (= fødselsår + 19),
hvor mange har fået en gymnasial uddannelse (i DK.):
a) Som 19-årige, og
b) Frem til den alder de pågældende havde ved tabellens opgørelse.
Nævner:
Antal personer, der var 19 år, og boede i Danmark, i henførelsesår.

Figurforslag
Figuren, et søjlediagram, viser andel i procent op ad anden akse (skala: 0-100,
evt. kun til anden nærmest decil over største værdi), og henførelsesåret ud ad
første akse (skala: hvert tiende år, 1945-2010).
Alternativt kunne en almindelig figur, med samme akser, vise kurver der
forbinder punkter for alle år, dels en kurve for dem der havde gennemført den
gymnasiale uddannelse som 19-årige, dels en kurve for en total opgørelse,
inklusive dem der (på opgørelsestidspunktet for tabellen, pt. 2013) på noget
senere tidspunkt havde fuldført en sådan uddannelse.
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