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Ny uddannelsesklassifikation (DISCED-15)
Udfasning af DUN-nomenklaturen og Forspalte1

Formålet med DISCED-15 er at 

� forenkle Danmarks Statistiks uddannelsesklassifikationer, 
og sikre en gennemsigtig og sammenlignelig 
klassifikation af uddannelsesstatistikken – både nationalt 
og internationalt 

� gøre det muligt at nedlægge DUN-nomenklaturen som en 
selvstændig uddannelsesklassifikation

� bidrage til et kvalitetsløft af uddannelsesstatistikken



Klassifikation af uddannelser
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� ikke rocket science

� blot en gruppering

� mange dimensioner

� mange interessenter

� mange kompromiser



Nuværende uddannelsesklassifikationer
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� Forspalte1

- de 2 første cifre angiver niveauet for uddannelsen

- de sidste 6 cifre er en faglig gruppering (hierarki med 3 led)

� Dansk Uddannelsesnomenklatur (DUN)

- de 3 første cifre er en faglig gruppering (hierarki med 3 led)

- 4. og 5. ciffer er et løbenummer

- 6. ciffer angiver niveauet for uddannelsen

� ISCED97

- grupperer uddannelserne efter niveau og fagligt område

� Fælles ministeriel klassifikation

� Øvrige uddannelsesklassifikationer (?)



ISCED + ”D” = DISCED
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Level

Destination

Orientation

Juridisk strukturFakultet

Fagområde

HovedområdeUddannelsestype

National genkendelighed International genkendelighedvs.vs.vs.vs.

Skal kunne rumme både fortid, nutid og fremtidSkal kunne rumme både fortid, nutid og fremtidSkal kunne rumme både fortid, nutid og fremtidSkal kunne rumme både fortid, nutid og fremtid



National genkendelighed
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� Krav til national uddannelsesklassifikation:

� skal afspejle den nationale struktur af uddannelsessystemet 
som fastsat ved lov

� skal afspejle den ”almindelige” opfattelse af systemet i 
landet

� Til dette er ISCED-level og ISCED-fields ikke tilstrækkeligt



4 uafhængige dimensioner
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� Hovedområde
� afspejler en fordeling af uddannelserne på de lovregulerede hovedområder for de videregående uddannelser 

og på indgange for erhvervsuddannelserne

� følger strukturen i det danske uddannelsessystem

� Uddannelsestype
� gør det muligt at differentiere uddannelserne i det danske uddannelsessystem efter type af uddannelse fx 

ordinære og voksenuddannelser

� Uddannelsesniveau
� sikrer overensstemmelse imellem niveauklassificeringen i det danske uddannelsessystem og den internationale 

uddannelsesklassifikation, ISCED2011

� Fagområde
� fuldstændig sammenlignelighed imellem national og international uddannelsesklassifikation, ISCED2011

� et grundlæggende princip i opbygningen af fagområderne følger ideen om, hvilket beskæftigelsesfunktions-
/brancheområde uddannelsen orienterer sig mod med henblik på senere beskæftigelse
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Datamodel



www.dst.dk/disced-15
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Overordnet tidsplan
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28. februar 28. februar 28. februar 28. februar 2014:2014:2014:2014:
Budskabet udsendes til brugerne

31313131. marts 2014:. marts 2014:. marts 2014:. marts 2014:
Klassifikation: Forspalte1 og DUN
DISCED-15 vil være tilgængelig i en foreløbig version 

28. februar 2015:28. februar 2015:28. februar 2015:28. februar 2015:
Klassifikation: Forspalte1, DUN og DISCED-15

31. januar 2016:31. januar 2016:31. januar 2016:31. januar 2016:
Klassifikation: DISCED-15

Bemærk, at der ikke vil ske ændringer af DST’s UDD og AUDD-koder.
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