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FORORD 
 

 
Regeringen har sat som uddannelsespolitisk mål, at 95 pct. af en årgang 
skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Når unge efter grundskolen 
beslutter, om de vil gå i gang med en ungdomsuddannelse, spiller andre 
forhold end deres lyst og evner ind. Folkeskolen sætter sit præg på ele-
verne og kan derfor ikke sige sig fri for en vis indflydelse på, om de unge 
får en uddannelse. Folkeskolens betydning for unges påbegyndelse og 
gennemførelse af en ungdomsuddannelse er imidlertid et underbelyst 
emne, som denne rapport bidrager til at afdække. 

Rapporten er den første af to fra et samlet projekt. I denne rap-
port bliver skoler med særligt mange elever, som efter en årrække gen-
nemfører en ungdomsuddannelse, identificeret ved hjælp af statistiske 
analyser. I næste rapport vil det ved hjælp af kvalitative metoder blive 
undersøgt, hvad de gode skoler konkret gør, for at eleverne er rustede til 
at påbegynde og gennemføre deres ungdomsuddannelse. 

Formålet med de statistiske analyser, som præsenteres i denne 
rapport, er primært at bidrage til forståelsen af, hvilken rolle folkeskolen 
spiller for unges start på og gennemførelse af en ungdomsuddannelse, 
herunder at analysere, hvilke andre faktorer der spiller en rolle. Som 
følge af folkeskolernes og kommunernes meget forskellige elevsammen-
sætninger har rapporten også til formål at ombryde den nationale 95-
procents-målsætning til kommune- og skolespecifikke måltal. 
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Til undersøgelsen er tilknyttet en følgegruppe (se kolofonen), 
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RESUMÉ 
 

 
Andelen af elever, som påbegynder (eller gennemfører) en ungdomsud-
dannelse, varierer en hel del fra folkeskole til folkeskole rundt om i lan-
det. Et vigtigt spørgsmål er, om det skyldes, at nogle skoler er bedre end 
andre, eller om forskellene snarere skal forklares ved forskelle i elev-
sammensætningen, altså forhold, som skolerne ikke har indflydelse på. 

I denne rapport søger vi at indkredse skolernes bidrag til elever-
nes påbegyndelse/gennemførelse af en ungdomsuddannelse, det vi kal-
der skolekvaliteten. Vi har opstillet fem forskellige mål for skolekvalitet. 
Det er mål, som bygger på korrektion af de rå tal for start på og gennem-
førelse af en ungdomsuddannelse, idet vi ønsker, at sammenligningen af 
skoler skal have fokus på det, skolerne selv kan gøre noget ved, og være 
uafhængig af en række udefrakommende forhold, fx elevsammensætnin-
gen. 

De fem mål er: 

– Andelen af elever, der påbegynder lige efter 9. klasse 
– Andelen af elever, der påbegynder lige efter 9. eller 10. klasse 
– Andelen af elever, der gennemfører inden for 5 år efter 9. klasse 
– Andelen af elever, der har gennemført eller er i gang 5 år efter 9. 

klasse 
– Andelen af elever, der hverken har gennemført eller er i gang inden 

for 4 år efter 9. klasse. 
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Skolekvaliteten er i denne rapport defineret som differencen mellem den 
forventede og den faktiske andel af skolens elever, der påbegynder eller 
gennemfører en ungdomsuddannelse. For de allerbedste skoler andrager 
den godt 20 procentpoint. Mens den faktiske andel er beregnet ud fra de 
rå tal for påbegyndelse, er den forventede andel baseret på en korrektion 
af de rå tal for betydningen af skolernes elevsammensætning. 

Rapportens analyser bygger på tal fra Undervisningsministeriets 
it-center for uddannelse og forskning, UNI-C, hvor vi henter informati-
oner omkring folkeskolerne. Fra Danmarks Statistik har vi en række 
oplysninger om de enkelte elever og deres familier. Vi har at gøre med en 
totalpopulation af alle elever på alle landets folkeskoler i perioden 2002-
2008. 

DE MEST GUNSTIGT STILLEDE SKOLER 

ER IKKE NØDVENDIGVIS DE BEDSTE 

De faktiske tal for påbegyndelse og gennemførelse er forholdsvis let-
tilgængelige og er derfor dem, der ofte vil blive brugt i skole- og uddan-
nelsesdebatten. Som mål for skolekvalitet kan de imidlertid være temme-
lig misvisende. Eksempelvis optræder ingen af de 10 skoler med den 
forventede højeste andel elever, som gik direkte fra 9. klasse til en ung-
domsuddannelse, på listen over de 10 skoler med den højeste skolekvali-
tet. Hvis hensigten er at udpege de gode skoler, må det derfor anbefales 
at korrigere tallene for elevsammensætningens indflydelse, så de skoler, 
der er i stand til at give eleverne et større fagligt løft end andre skoler, 
også kommer til at figurere i toppen af ranglisten. 

De fem mål for skolekvalitet, som afspejler forskellige uddannel-
sesforløb, giver forskellige resultater. Og når disse sammenholdes, viser 
det sig, at der stort set ingen sammenhæng er mellem, at skolen på den 
ene side er god til få eleverne i gang lige efter 9. klasse, og at skolen på 
den anden side er god til at få eleverne til at gennemføre en ungdomsud-
dannelse. Der er straks en større sammenhæng, når vi ser på andelen, der 
starter på en uddannelse efter 9. eller 10. klasse, og andelen, som har 
gennemført en ungdomsuddannelse 5 år efter 9. klasse. Eller sagt på en 
anden måde: At få mange elever til at starte tidligt (dvs. allerede efter 9. 
klasse) på en ungdomsuddannelse giver ikke sikkerhed for, at der også vil 
være mange, som gennemfører uddannelsen. Her er det vigtigere at se på 
andelen, der, når hele årgangen har forladt folkeskolen (senest efter 10. 
klasse), er startet på en ungdomsuddannelse. 
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YDER-/LANDKOMMUNESKOLER SKILLER SIG POSITIVT UD 

I rapporten udskilles de ca. 20 pct. af skolerne med den højeste skolekva-
litet i en gruppe, som med stor statistisk sikkerhed er bedre end de ca. 20 
pct. af skolerne, der er placeret nederst. Imellem disse ydergrupper findes 
en stor mellemgruppe (ca. 60 pct.), hvis placering er mere usikker. 

Analysen viser, at der blandt den bedste femtedel af skolerne in-
den for alle parametre er en overvægt beliggende i yder- eller landkom-
muner. Blandt skolerne i den nederste femtedel er der til gengæld en 
overvægt af folkeskoler i mellemstore kommuner uden for hovedstads-
området. 

Analysen viser også, at skoler med mange elever af anden etnisk 
oprindelse end dansk samt skoler med mange elever, hvis mødre er ufag-
lærte, er lige så hyppigt repræsenterede i den øverste femtedel, som deres 
andel af samtlige skoler berettiger dem til. Disse skoler er desuden ikke 
overrepræsenterede i den lave ende. I modsætning til det indtryk, man 
kan få ved kun at se på skolernes placering, der baseres på ukorrigerede 
tal, viser denne rapport, at skoler med mange elever med anden etnisk 
baggrund end dansk eller mange elever, hvis mødre er ufaglærte, gør det 
lige så godt som andre skoler. 

SAMMENHÆNG MELLEM MÅLBARE SKOLEKARAKTERISTIKA 

OG PÅBEGYNDELSE FREM FOR GENNEMFØRELSE 

De fem typer af skolekvalitet kan være forskellige af mange grunde. Nog-
le skoler har færre elever pr. klasse, mens andre skoler har været gode til 
at ansætte en dygtig lærerstab. De målbare skolekarakteristika såsom 
lærernes aldersfordeling og skolens størrelse forklarer generelt kun en 
lille del af skolens kvalitet. Skolens målbare karakteristika forklarer bedre, 
om skolen er god til at få de unge til at påbegynde en ungdomsuddannel-
se lige efter 9. klasse, end de forklarer, hvor gode skolerne er til at få de 
unge til at gennemføre en uddannelse. Det kan skyldes, at de unge har 
modtaget en masse andre indtryk end dem, de fik i folkeskolen, når vi ser 
på gennemførelse 5 år efter 9. klasse. 

Noget af det, eleverne kan tage med sig fra folkeskolen, og som 
har effekt i en længere årrække, er den faglige ballast. Det viser sig, at jo 
flere elever skolerne har med et karaktergennemsnit over 7, desto bedre 
er skolekvaliteten inden for alle fem parametre. 
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VEJLEDNING GAVNER ELEVER MED ANDEN 

ETNISK BAGGRUND END DANSK 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejledning) i 9. klasse blev 
implementeret i august 2004. Formålet med vejledningen var at få flere 
unge i en ungdomsuddannelse, og man regnede med, at et tilbud uaf-
hængigt af den enkelte folkeskole ville have større effekt end den sæd-
vanlige vejledning på skolen. I denne rapport finder vi ingen tegn på, at 
UU-vejledning har påvirket flere unge til at påbegynde en ungdomsud-
dannelse. Når vi ser på den mindre del af eleverne, som har en anden 
etnisk baggrund end dansk, ser det imidlertid ud til, at vejledningen har 
haft en positiv effekt. 

FORBEDRINGSPOTENTIALE PRESSER SKOLER 

MED MINDRE RESSOURCESTÆRKE ELEVER 

Regeringens mål er, at 95 pct. af en årgang skal gennemføre en ung-
domsuddannelse. De fleste, som gennemfører en ungdomsuddannelse, 
gør det i de første 5-10 år efter 9. klasse. Men der er også nogle, som 
først uddanner sig sent. Derfor skal målsætningen om de 95 pct. forstås 
som inden for 25 år efter 9. klasse. Det svarer til, at 73,85 pct. skal have 
gennemført en ungdomsuddannelse inden for 5 år efter 9. klasse. Det 
faktiske niveau ligger i disse år på ca. 65 pct. Samlet set skal skolernes 
resultat altså forbedres med ca. 8 procentpoint. Er det et mål, som uden 
videre skal gælde for alle kommuner og alle skoler? Reelt vil det betyde, 
at skoler, som allerede er tæt på at opfylde kravet og derfor har et beske-
dent potentiale for forbedringer, godt kan slappe af, mens skoler, som er 
meget langt fra målet og har et stort forbedringspotentiale, skal yde en 
enorm indsats for at komme i nærheden af de 95 pct. 

En anden måde, hvorpå man kan forholde sig til målsætningen, 
består i at tage hensyn til skolernes forskellige udgangspunkter og udstik-
ke individuelt tilpassede mål til hver enkelt skole, således at alle skal for-
bedre sig lige meget, for at det samlede mål kan blive opfyldt. Rapporten 
giver et bud på, hvordan sådanne korrigerede måltal for hver enkelt skole 
kan beregnes. Det betyder blandt andet, at en række af de mest gunstigt 
stillede skoler kan nøjes med små løft, fordi deres forbedringspotentiale 
er beskedent (det rammer et loft ved 100 pct.), mens skoler med et dår-
ligt udgangspunkt, der giver et stort forbedringspotentiale, skal bidrage 
med et betydeligt løft af skolekvaliteten. 
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Mens ca. 10 pct. folkeskoler på nuværende tidspunkt er i stand 
til at indfri den individuelle (korrigerede) målsætning om 73,85 pct. gen-
nemførelse 5 år efter 9. klasse, er der, når man ser ud over det kommu-
nale landskab, ingen kommune, som kan leve op til det individuelt korri-
gerede mål for kommunens skoler samlet set. Før korrektion for skoler-
nes elevsammensætning var der 11 kommuner, der levede op til 95-
procents-målsætningen (73,85 pct. efter 5 år). Alle kommuner skal med 
andre ord løfte kvaliteten. 





15 

KAPITEL 1

SAMMENFATNING 
 

 
I denne rapport analyserer vi folkeskolens betydning for unges påbegyn-
delse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse med henblik på at nå 
regeringens målsætning: At 95 pct. af en årgang skal gennemføre en ungdomsud-
dannelse i 2015. 

Formandskabet for Skolerådet har iværksat undersøgelsen, der 
skal se nærmere på, hvilke faktorer der spiller en rolle for unges veje 
gennem ungdomsuddannelserne. Ofte fokuserer forældre og politikere 
på skolernes karaktergennemsnit for senere at karakterisere skoler med 
høje gennemsnit som gode skoler. Men hvis man med gode skoler mener 
skoler, som gør en stor indsats for elevernes læring, er det ikke nødven-
digvis skoler med høje karaktergennemsnit, der er de bedste. Et højt 
gennemsnit er nemlig oftere et udtryk for en ressourcestærk elevgruppe 
end et udtryk for høj skolekvalitet. Tidligere analyser har fokuseret på 
karaktergennemsnit − hvor der tages højde for forældrenes socioøko-
nomiske status − som en indikator på skolers kvalitet, se Rangvid (2008) 
og CEPOS (2008). Denne rapport er anderledes, idet den opgør skoler-
nes kvalitet på, hvor gode de er til at få de unge til at påbegynde eller 
gennemføre en ungdomsuddannelse, efter at skolerne korrigeres for 
forældrenes socioøkonomiske status. 

Der er mange veje til uddannelse. Nogle elever går videre i en 
ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse og gennemfører uddannelsen 
på normeret tid, mens andre påbegynder en ungdomsuddannelse, skifter 
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mening undervejs og vælger en anden ungdomsuddannelse eller helt 
vælger uddannelsessystemet fra. Idet analysen bygger på et større regi-
sterbaseret datamateriale fra Danmarks Statistik og UNI-C, giver data-
materialet os mulighed for meget præcist at identificere den enkelte elevs 
vej gennem ungdomsuddannelse. Vi ser således tilbage på den unges 
forløb og gør status 5 år efter, at den unge har afsluttet 9. klasse. Følgen-
de veje gennem ungdomsuddannelserne analyseres: 

– Elever, der påbegynder en kompetencegivende ungdomsuddannelse 
lige efter 9. klasse 

– Elever, der påbegynder en kompetencegivende ungdomsuddannelse 
lige efter 9. eller 10. klasse 

– Elever, der har gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannel-
se 5 år efter 9. klasse 

– Elever, der 5 år efter 9. klasse enten har gennemført eller er i gang 
med en kompetencegivende ungdomsuddannelse 

– Elever, der 4 år efter 9. klasse hverken har gennemført eller er i gang 
med en kompetencegivende ungdomsuddannelse. 

Den sidste vej er af pædagogiske hensyn vendt om, således at skolekvali-
teten beregnes ud fra, hvor mange elever der ikke vælger denne vej. 

Regeringens 95-procents-målsætning er et gennemgående tema i 
rapporten, hvilket betyder et øget fokus på andelen af elever, der gen-
nemfører en ungdomsuddannelse, mens påbegyndelse også har en stor 
plads i rapporten. Undersøgelsens formål, der afspejler formandskabet 
for Skolerådets fokus for rapporten, er derfor trefoldig: 

1. At analysere, hvilken betydning folkeskolen har for de unges påbe-
gyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse 

2. At analysere, hvilke faktorer der ikke er under indflydelse af skoler-
ne, men som kan tænkes at have betydning for elevernes påbegyn-
delse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse 

3. At give et bud på, hvordan 95-procents-målsætningen kan justeres til 
individuelle kommune- og skolespecifikke måltal. 
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SKOLERNES KVALITET 

Et centralt tema i diskussionen om, hvordan vi opnår regeringens 95-
procents-målsætning, er folkeskolens rolle i forhold til at få de unge til at 
påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Flere eksisterende 
danske og udenlandske analyser peger på en række karakteristika, som 
alle har betydning for de unges veje igennem ungdomsuddannelserne. 
Men ikke alle af disse karakteristika har skolerne indflydelse på. 

En samlet betegnelse for de karakteristika, som skolerne har indflydelse på, 
kalder vi skolekvalitet. Skolekvalitet dækker fx over skolernes fysiske skole-
forhold som klassestørrelsen, såvel som det man ikke umiddelbart kan se 
udefra, såsom forholdet mellem lærere, elever og skoleledelse. 

Faktorer, som skolerne ikke har indflydelse på, er fx deres elev-
sammensætning. Elevernes sociale baggrund og familieforhold har i flere 
sammenhænge vist sig afgørende for elevernes præstationer i skolen og 
senere uddannelsesvalg. Det er derfor vigtigt at tage højde for elevsam-
mensætningen, når vi analyserer folkeskolernes rolle i forhold til at få de 
unge videre i uddannelse. 

Vi måler skolekvaliteten som differencen mellem skolernes for-
ventede og faktiske andele af elever, der påbegynder (eller gennemfører) 
en ungdomsuddannelse. Skolernes forventede andele af elever, der påbe-
gynder en ungdomsuddannelse, er den andel, som skolerne burde få til at 
påbegynde en ungdomsuddannelse, efter vi har korrigeret for skolernes 
elevsammensætning. Skolernes faktiske andel er, som navnet indikerer, 
den ukorrigerede andel, som bygger på de rå tal. Når vi sammenligner de 
to andele, kan vi derfor sige noget om, hvorvidt skolerne klarer sig bedre 
eller dårligere end forventet. De skoler, der eksempelvis klarer sig bedre 
end forventet, har hermed en positiv skolekvalitet. 

Vi beregner skolekvaliteten ud fra hver af de fem ovenstående 
veje for elevernes uddannelsesmønstre, men ser også på skolernes sam-
lede succes med at få eleverne igennem hver af de forskellige veje gen-
nem uddannelsessystemet. 

Den samlede skolekvalitet måles for den enkelte skole som et 
simpelt gennemsnit af de fem typer mål for skolekvalitet. Hvis man kla-
rer sig bedre end forventet på et mål, vil det trække op i det samlede 
regnestykke, og jo flere veje skolen præsterer godt på, des højere samlet 
mål for skolekvalitet. Generelt er der stor forskel på skolernes andele af 
elever, der påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse, hen-
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holdsvis før og efter vi har korrigeret for skolernes elevsammensætning 
og kommunale forhold. Ligesom i de eksisterende analyser af skolernes 
karaktergennemsnit, bl.a. Rangvid (2008), synes det derfor ikke at give 
mening at sammenligne skolernes faktiske andele af elever, der eksem-
pelvis påbegynder en ungdomsuddannelse, uden at man har taget højde 
for elevsammensætningen. Elevsammensætningen, som skolerne ikke har 
indflydelse på, medfører nemlig, at skolerne har vidt forskellige forud-
sætninger for at få eleverne videre i uddannelsessystemet. 

I den nærmere analyse af skolekvaliteten ser vi for hver af de 
fem veje gennem uddannelsessystemet blandt andet på, hvad der karak-
teriserer de 20 pct. bedst placerede skoler og de 20 pct. dårligst placerede 
skoler. Der er ca. 200 skoler i hver gruppe. 

Resultaterne fra analysen af de 20 pct. bedst placerede skoler viser: 

– at der blandt skoler med en høj andel elever med anden etnisk bag-
grund end dansk forholdsmæssigt er lige så mange gode skoler som 
blandt alle skoler i landet 

– at der blandt skoler med en høj andel elever med en ufaglært mor er 
lige så mange gode skoler som blandt alle skoler i landet 

– at der er forholdsmæssigt mange gode skoler i yder-/landkommu-
nerne1. 

Analysen af de 20 pct. dårligst placerede skoler viser derimod: 

– at der er forholdsvis få lavt præsterende skoler blandt dem med en 
høj andel elever med anden etnisk baggrund end dansk 

– at der er forholdsvis få lavt præsterende skoler blandt dem med en 
høj andel elever med en ufaglært mor 

– at der er forholdsvis mange dårlige skoler i mellemkommunerne. 

Sammenlignes resultaterne fra henholdsvis de højest og de lavest place-
rede skoler, er det interessant, at det netop ikke er de skoler, som har 
mange ressourcesvage elever, der ligger i bunden. Ligeledes klarer sko-

 
 
1 Kommunerne er inddelt i fire typer: by-, mellem-, yder- og landkommuner. Definitionen bygger på 

14 forskellige kriterier. I denne rapport anvendes definitionen fra By- og Landskabsstyrelsens 
opdeling i Landsplanredegørelsen. 
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lerne i yder-/landkommunerne sig også godt. Man kan derfor rejse 
spørgsmålet, hvorvidt en god elevsammensætning for nogle skoler bliver 
en sovepude, der ligger i vejen for, at elevernes potentiale kommer til 
fuld udfoldelse. 

Sammenligner vi i stedet de forskellige typer af skolekvalitet (jf. 
de fem mål), viser der sig et billede af, at det er de færreste skoler, der 
både klarer sig godt, når det gælder om at få eleverne til at påbegynde en 
ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse, og når det gælder andelen af 
elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse inden for 5 år. Til sam-
menligning er det derimod mindre tilfældigt, hvilke skoler der er gode til 
at få eleverne til at påbegynde en ungdomsuddannelse lige efter 9. eller 
10. klasse og til at gennemføre en ungdomsuddannelse inden for 5 år. 

Forskellen er interessant, idet den peger i retning af, at skolernes 
succes med at få eleverne til at påbegynde en ungdomsuddannelse lige 
efter 9. klasse frem for efter 10. klasse er relativt tilfældig. Forskellen 
indikerer også, at det ikke nødvendigvis er entydigt positivt, at skolerne 
er gode til at få eleverne til at påbegynde en ungdomsuddannelse lige 
efter 9. klasse, hvis skolerne ikke samtidig er gode til at få eleverne til at 
gennemføre en ungdomsuddannelse. 

SPECIFIKKE SKOLEKARAKTERISTIKAS 

BETYDNING FOR SKOLEKVALITETEN 

Den beregnede skolekvalitet er et meget generelt mål, som ikke fortæller, 
hvilke forhold der har ført frem til resultatet, og dermed heller ikke, hvad 
skolen kan gøre for at opnå bedre resultater. Til forskel fra tidligere dan-
ske analyser af skolekvaliteten går vi derfor skridtet videre og ser nærme-
re på, hvilke enkeltstående skolekarakteristika der har betydning for sko-
lernes succes med at få eleverne til enten at påbegynde eller færdiggøre 
en ungdomsuddannelse. 

Til denne del af analysen tilføjer vi informationer fra Undervis-
ningsministeriets it-center for uddannelse og forskning, UNI-C, og ser 
alene på skolekarakteristika, som skolerne rapporterer til Undervis-
ningsministeriet. Ud fra denne analyse finder vi en række interessante 
resultater. 

Målbare skolekarakteristika som fx klassestørrelse og lærernes 
aldersfordeling forklarer kun en mindre del af skolekvaliteten. Der kan 
være flere grunde hertil. Blandt andet at skolekarakteristika, som vi ikke 
umiddelbart har adgang til i datamaterialet, har større betydning, når det 
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drejer sig om at få de unge i ungdomsuddannelse. Eksempler på skoleka-
rakteristika, vi ikke har med i vores analyse, er et mål for skolens ledelse 
eller et mål for lærernes kvalitet. 

Ser vi derimod på de forskellige typer af skolekvalitet, er der for-
skel på, hvor stor betydning skolekarakteristika har for skolekvaliteten. 
Generelt forklarer de observerede skolekarakteristika langt mere om 
skolekvaliteten i forhold til påbegyndelse end i forhold til gennemførelse 
af en ungdomsuddannelse. På de 5 år, fra eleverne går ud af 9. klasse, til 
vi måler deres gennemførelse, når eleverne at være under indflydelse af 
andre institutioner end folkeskolen, og eleverne får også generelt mere 
livserfaring selv. Alt i alt er det med til at reducere betydningen af folke-
skolen. 

Som en sidste del af analysen af skolekvaliteten ser vi på, hvor-
vidt skolernes fordeling af elever med henholdsvis gode og dårlige karak-
tergennemsnit har indflydelse på skolekvaliteten. Her finder vi, at jo flere 
elever skolerne har med gode karakterer, desto bedre skolekvalitet. Mere 
interessant er det dog, at skolernes karakterfordeling har større betydning 
for skolekvaliteten beregnet i forhold til påbegyndelse efter 9. eller 10. 
klasse end i forhold til påbegyndelse efter 9. klasse. 

Forskellen viser samme mønster som tidligere, hvor det synes at 
være relativt tilfældigt, hvorvidt skolerne har succes med at få eleverne til 
at påbegynde en ungdomsuddannelse lige efter 9. frem for efter 9. eller 
10. klasse. Vores fortolkning heraf er, at elever vælger 10. klasse enten på 
en folkeskole eller på en efterskole mere uafhængigt af, hvor godt sko-
lerne klæder eleverne på til at påbegynde en ungdomsuddannelse, mens 
det ikke i nær så høj grad er tilfældigt, om eleverne overhovedet påbe-
gynder en ungdomsuddannelse lige efter grundskolen. I denne rapport 
skelner vi hverken mellem typen af 10. klasse, eleverne tager, eller typen 
af ungdomsuddannelse, eleverne går videre i. 

ANDRE FAKTORERS INDFLYDELSE PÅ 

UNGES VALG AF UDDANNELSE 

Andre faktorer end selve folkeskolen har betydning for elevernes veje 
gennem ungdomsuddannelserne. Rammerne for skolernes læringsmiljø 
sættes bl.a. af elevsammensætningen, hvorfor det er relevant at se på, 
hvilken betydning eksempelvis elevernes familiebaggrund har for elever-
nes veje gennem ungdomsuddannelserne. 
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I denne analyse finder vi, til forskel fra i analysen af skolekvalite-
ten, at de faktorer, som skolerne ikke har indflydelse på, samlet set har 
samme betydning for, om eleverne påbegynder en ungdomsuddannelse 
lige efter 9. eller 10 klasse eller gennemfører en ungdomsuddannelse. 
Med andre ord synes betydningen af elevernes socioøkonomiske status 
og familieforhold (der ikke ændres, blot fordi de unge går ud efter folke-
skolen) mere konstant over tid. 

Ser vi nærmere på de enkelte typer af faktorer, som skolerne ikke 
har indflydelse på, viser det sig, at disse faktorer ikke har samme betyd-
ning for påbegyndelse som for gennemførelse. 

Elevernes egne karakteristika – køn, alder i 9. klasse osv. − bety-
der nogenlunde det samme for, om de påbegynder, eller om de gennem-
fører en ungdomsuddannelse. Derimod har forældrenes socioøkonomi-
ske status samlet set større betydning for, at eleverne påbegynder en 
ungdomsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse, end for, at de gennem-
fører en ungdomsuddannelse. Kommunale forhold og skolernes elev-
sammensætning har begge samme, men dog en meget lille, betydning for, 
hvorvidt eleverne påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse. 

Sammenligner vi i stedet elevernes sandsynlighed for at påbe-
gynde en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse frem for enten efter 9. 
eller 10. klasse, finder vi, at de faktorer, som skolerne ikke har indflydelse 
på, samlet set har mindre betydning for, at eleverne går den lige vej efter 
9. klasse frem for efter 9. eller 10. klasse. Resultatet er interessant, idet 
der igen viser sig et mønster af, at det er relativt tilfældigt, hvilke elever 
der påbegynder en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse eller efter endt 
folkeskole, uanset hvor ressourcestærke eleverne er. 

I forlængelse heraf er det samtidig interessant at finde ud af, 
hvorvidt elever, der går den lige vej efter 9. klasse, har større sandsynlig-
hed for at gennemføre en ungdomsuddannelse end elever, der går den 
lige vej efter 9. eller 10. klasse. Da gennemførelse analyseres 5 år efter 9. 
klasse, burde elever, der går i gang med en ungdomsuddannelse efter 9. 
klasse, alt andet lige have større sandsynlighed for at gennemføre en 
ungdomsuddannelse end de elever, der først tager en 10. klasse og derfor 
kun har 4 år til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det modsatte er 
dog tilfældet. Elever, der tager 10. klasse, har større sandsynlighed for at 
gennemføre en ungdomsuddannelse på 4 år end elever, der påbegynder 
en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse, til trods for, at de har 5 år til 
at gennemføre en ungdomsuddannelse. 
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Det synes derfor ikke at være entydigt positivt, at nogle elever 
kommer hurtigt i gang med en ungdomsuddannelse, idet de ikke nød-
vendigvis bliver hurtigere færdige med en ungdomsuddannelse. 

EFFEKTEVALUERING AF UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING 

Vejledning af de unge i 9. klasse kan have afgørende betydning for, om 
de unge vælger ungdomsuddannelse til eller fra. I et forsøg på at forbed-
re denne vejledning blev Ungdommens Uddannelsesvejledningen (kaldet 
UU-vejledning) implementeret i 2004. Formålet med den nye vejledning 
var at udbyde et homogent vejledningstilbud til de unge, der var uaf-
hængigt af den enkelte folkeskole. Men har UU-vejledningen så hjulpet 
flere igennem en ungdomsuddannelse? Dette er belyst ved en særskilt 
analyse af UU-vejledningens første leveår (2005-2007). 

Evalueringen af UU-vejledningen adskiller sig fra de øvrige ana-
lyser i rapporten, idet vi nu fokuserer på at beregne effekten af UU-
vejledningen, nemlig om vejledningen virker. Analysen har to konklusio-
ner. Når vi ser på alle elever, synes UU-vejledningen ikke at have påvir-
ket, hvorvidt eleverne påbegynder en ungdomsuddannelse eller ej. Et 
resultat, der overordnet synes at være i overensstemmelse med tidligere 
analyser af UU-vejledningen. Ser vi imidlertid på andelen af unge med 
anden etnisk baggrund end dansk, så har UU-vejledningen haft en posi-
tiv effekt, idet flere unge med anden etnisk baggrund end dansk er gået i 
gang med en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. For de unge 
med anden etnisk herkomst end dansk kan UU-vejledningen derfor siges 
at have fået flere til at vælge en ungdomsuddannelse. 

95-PROCENTS-MÅLSÆTNINGEN 

En af regeringens målsætninger er, at senest i 2015 skal 95 pct. af en 9.-
klasses-årgang gennemføre en ungdomsuddannelse. Gennemførelsespro-
centen måles 25 år efter 9. klasse. For at opnå regeringens målsætning 
kan bidragene fra de enkelte folkeskoler opgøres på to måder. Enten skal 
gennemførelsesprocenten for alle folkeskoler være 95 pct., eller også skal 
målet blot nås som gennemsnit, hvilket indebærer, at nogle skoler kan 
nøjes med mindre end 95 pct., såfremt andre præsterer en højere pro-
centandel. 
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Med udgangspunkt i, at de enkelte skoler og kommuner har me-
get forskellige forudsætninger for at nå 95-procents-målet, har vi derfor 
konstrueret et forslag til, hvordan det overordnede 95-procents-mål kan 
justeres til kommune- og skolespecifikke måltal. På baggrund af analysen 
får hver enkelt folkeskole og hver kommune sit eget individuelle mål for, 
hvor stor en andel elever på henholdsvis skolen og i kommunen, som 
skal gennemføre en ungdomsuddannelse for at opfylde målsætningen. 
Vores forslag til de kommune- og skolespecifikke måltal kan ses på  
www.kortlink.dk/maaltal_kommune/bma9 og  
www.kortlink.dk/maaltal_skoler/bmac  
 

ANALYSERNES BEGRÆNSNINGER 

I statistiske analyser vil der altid være en vis usikkerhed i resultaterne. 
Det kan kun undgås ved at have data på alle elever på alle årgange. Vi 
står inde for resultaterne i rapporten, men to forbehold gør sig gældende 
i analyserne. 

Det første forbehold omfatter datagrundlaget for årgange. Jo fle-
re år vi anvender, desto mere præcise er resultaterne, og derfor har vi i 
alle analyserne anvendt data fra minimum 2 år. Det kan dog tænkes, at 
den enkelte skole ændrer elevsammensætning over årene, og at eksem-
pelvis beregningerne af skolekvaliteten derfor vil være anderledes, så-
fremt andre år anvendes. Skolestørrelsen har dog afgørende betydning, 
når vi ser på, hvilke skoler der i særdeleshed er følsomme over for antal-
let af årgange, som vi anvender i analysen. Resultaterne fra mindre skoler 
er langt mere følsomme end større skoler, idet den enkelte elevs uddan-
nelsesvalg har større vægt på mindre skoler end på større. 

Det andet forbehold bygger på, hvilken fortolkning vi kan til-
lægge resultaterne. Med undtagelse af effektanalysen af UU-vejledningen 
taler vi i rapporten kun om sammenhænge – at man fx kan se, at drenge 
har en lavere sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse 
end piger – men ikke om kausale sammenhænge – altså at være født 
dreng fører til en lavere chance for at gennemføre en ungdomsuddannel-
se. Hvad der ligger bag, at drenge har en lavere sandsynlighed for at gen-
nemføre en ungdomsuddannelse, kan vi kun gisne om, og noget mere 
konkret kan vores beregninger ikke sige. Flere af vores valg af variabler i 
rapporten stammer dog fra andre forskningsprojekter, der påviser en 

http://www.kortlink.dk/maaltal_kommune/bma9
http://www.kortlink.dk/maaltal_skoler/bmac
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kausal effekt af netop disse variabler for enten elevernes præstationer i 
grundskolen eller senere uddannelsesvalg. 

RAPPORTENS DISPOSITION 

Rapporten er en kvantitativ undersøgelse, der bygger på et stort register-
baseret datamateriale. Kapitel 2 beskriver datamaterialet samt hvilke af de 
unges veje gennem ungdomsuddannelserne, som vi vælger at fokusere 
på, mens kapitel 3 beskriver de metoder, som vi anvender. 

Læsere, der i højere grad er interesserede i rapportens resultater 
end i at forstå de statistiske metoder, der er benyttet, kan springe kapitel 
3 over. 

Kapitel 4 og 5 omhandler begge folkeskolens rolle i unges til- el-
ler fravalg af ungdomsuddannelserne. I kapitel 4 analyserer vi skolernes 
samlede succes med at få eleverne til at påbegynde eller gennemføre en 
ungdomsuddannelse, mens vi i kapitel 5 går et spadestik dybere og ser på 
betydningen af nogle udvalgte skolekarakteristika i forhold til skolernes 
succes. 

Kapitel 6 beskriver betydningen af en række individuelle elev-
karakteristika, familieforhold, forældrenes socioøkonomiske status, 
kommunale forhold og skolernes elevsammensætning i forhold til de 
unges veje gennem ungdomsuddannelserne. 

I kapitel 7 foretages en effektevaluering af et tiltag fra kommu-
nernes side, der også har til hensigt at påvirke unges veje gennem ung-
domsuddannelserne. Tiltaget er Ungdommens Uddannelsesvejledning. 
Kapitel 6 og 7 analyserer begge betydningen af de faktorer, der ikke er 
under indflydelse af skolerne, men som ikke desto mindre danner ram-
merne for skolernes læringsmiljø. 

I det sidste kapitel − kapitel 8 − kommer vi på baggrund af re-
sultaterne fra kapitel 4-6 med et eksempel på, hvordan regeringens 95-
procents-mål kan ombrydes til kommune- og skolespecifikke måltal. 
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KAPITEL 2

DATA 
 

 
I dette kapitel beskrives det anvendte datamateriale. Dernæst defineres 
begrebet skolekvalitet og de veje gennem ungdomsuddannelserne, som 
vi vælger at fokusere på i analysen. Endelig beskriver og begrunder vi 
vores valg af de forklarende variabler i datamaterialet. 

DATAGRUNDLAG 

Rapportens analyse baserer sig på et stort registerbaseret datamateriale, 
der indeholder informationer om 9.-klasses-eleverne på landets folkesko-
ler i syv årgange (2002-2008) og kombinerer registeroplysninger fra to 
forskellige kilder. Den første kilde er Danmarks Statistik, hvorfra vi har 
en række oplysninger om de enkelte elever og deres familie, mens den 
anden kilde er Undervisningsministeriets it-center for uddannelse og 
forskning, UNI-C, hvor vi henter informationer om folkeskolerne. 

Alt i alt indgår der ca. 65 pct. af alle folkeskoler i det endelige da-
tamateriale, idet ikke alle skoler har en 9. klasse. Datamaterialet indehol-
der også kun skoler, der har eksisteret i hele analyseperioden (2002-
2008), for at sikre, at analysen ikke er afhængig af, hvilke år de enkelte 
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skoler indgår i datamaterialet2. Vi holder os til elever i alderen 14-17 år, 
idet voksenelever og enkeltfagskursister ikke er relevante for vores analy-
se. Ønskes en detaljeret beskrivelse af populationen og bortfaldet, henvi-
ses til afsnittet ’Population og bortfald’ i appendiks. 

Tabel 2.1 viser fordelingen af antallet af elever og antallet af sko-
ler i datamaterialet. I hovedtræk består datamaterialet af 290.632 9.-
klasses-elever i alderen 14-17 år. Antallet af elever stiger i løbet af analy-
seperioden, hvilket skyldes en stigning i fødselsårgangene generelt. Der-
imod er antallet af skoler balanceret. For hvert år indgår der de samme 
985 skoler, hvilket svarer til 92,1 pct. af de danske folkeskoler, hvor det 
er muligt at tage 9. klasse. 

TABEL 2.1 
Fordeling af antal 9.-klasses-elever og antal skoler for årene 2002-2008 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Antal elever 38.632 37.991 39.982 42.206 43.141 43.583 45.097 290.632

Procent 13,29 13,07 13,76 14,52 14,84 15 15,52 100

Antal skoler 985 985 985 985 985 985 985 6.894
 

BEGREBSAFKLARING: AT MÅLE SKOLERNES BETYDNING 
FOR UNGES VEJE GENNEM UNGDOMSUDDANNELSERNE 

I dette afsnit defineres de begreber, der knytter sig til rapportens primære 
formål: At undersøge folkeskolernes betydning for de unges valg af ung-
domsuddannelse. Vi beskriver ligeledes de fem veje gennem ungdoms-
uddannelserne, som vi blandt andet anvender til at måle, hvilken rolle 
folkeskolen spiller med hensyn til at få de unge videre i uddannelsessy-
stemet efter 9. klasse. 

SKOLEEFFEKTER ELLER SKOLEKVALITET? 

Skolernes betydning for elevernes præstationer er til stor debat. Den 
eksisterende danske litteratur sondrer i den forbindelse mellem korrige-

 
 
2 Analysen følger skolens institutionsnummer. Hvis en skole sammenlægges med en anden skole, og 

den nye sammenlagte skole beholder en af skolernes institutionsnumre, figurerer skolen som den 
samme skole i alle årene, også selvom skolen har ændret karakter undervejs. 
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rede og ukorrigerede mål for skolernes betydning. Det korrigerede mål 
henviser til resultater, der tager hensyn til elevens sociale baggrund, mens 
det ukorrigerede mål ikke tager hensyn til elevens sociale baggrund. 

CEPOS (2008) anvender elevernes karaktergennemsnit som mål 
for skolernes betydning for elevernes præstationer og benævner forskel-
len mellem det korrigerede og det ukorrigerede karaktergennemsnit for 
undervisningseffekten. Det gør de under antagelse af, at den del af ele-
vernes karakterer, som beskrives af noget uden for undervisningslokalet, 
er indfanget i de variabler, som beskriver elevernes sociale baggrund. 

Rangvid (2008) anvender samme tilgang, men kalder effekten for 
skoleeffekten i stedet for undervisningseffekten. 

De såkaldte skoleeffekter er et mål for, hvor god en skole er til 
at undervise eleverne, så de opnår bedre resultater ved folkesko-
lens afgangsprøve, end man skulle forvente givet deres sociale 
baggrund. De estimerede skoleeffekter giver dermed en indikati-
on af, hvor god undervisningen er på en given skole i sammen-
ligning med andre skoler(Rangvid 2008). 

For begreberne skoleeffekt og undervisningseffekt gælder det imidlertid, 
at de altid vil indeholde de familie- og opvækstbetingelser, der ikke kan 
måles. Det kan være motivation fra forældre, nærmiljøets påvirkning, 
osv. Derfor er det også vigtigt at have for øje, at der ikke er tale om 
egentlige kausale effekter, trods det at ordet ’effekt’ indgår i begge begre-
ber. Fordelen ved at bruge forskellige parametre til at måle skolekvalitet 
er, at de hver især afdækker forskellige forcer, skolerne har. Herudover 
kan vi inkludere flere årgange ved at se på påbegyndelse frem for gen-
nemførelse, idet vi nødvendigvis må vente et vist antal år fra 9. klasse, 
eftersom eleverne skal have den fornødne tid til at komme igennem 
ungdomsuddannelsen. Vi vælger derfor i stedet at anvende begrebet 
skolekvalitet for skolernes betydning for elevernes præstationer. Vores 
metodiske tilgang ligger tæt op ad både Rangvid (2008) og CEPOS 
(2008) (jf. kapitel 3). Vores mål i forhold til skolernes betydning for ele-
vernes præstationer kan derfor heller ikke indfange kausale sammenhæn-
ge mellem den enkelte skole og elevernes præstationer. For at understre-
ge, at der ikke er tale om kausale effekter, fravælger vi derfor at anvende 
begreberne skoleeffekt eller undervisningseffekt, men bruger i stedet 
begrebet skolekvalitet. 
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Skolekvalitet dækker i bred forstand over mange forskellige om-
råder, hvorfor skolekvalitet kan måles på mange måder. I nærværende 
rapport anvender vi en snæver betegnelse for skolekvalitet, idet begrebet 
udelukkende omhandler skolens evne til at få dens elever til at påbegyn-
de og sidenhen gennemføre en ungdomsuddannelse. 

FEM VEJE GENNEM UNGDOMSUDDANNELSERNE -  

FEM PARAMETRE FOR SKOLEKVALITET 

Regeringens målsætning er, at 95 pct. af en ungdomsårgang i 2015 skal 
gennemføre en ungdomsuddannelse inden for 25 år efter 9. klasse. En 
tidsperiode på 25 år indeholder mange mulige veje gennem uddannelses-
systemet. Det kan derfor diskuteres, hvor stor indflydelse folkeskolen 
kan tillægges at have på valget af ungdomsuddannelse, såfremt dette valg 
eksempelvis først foretages 10 år efter endt folkeskole. Undersøgelsens 
primære formål er imidlertid at analysere, hvilken betydning folkeskolen 
har på de unges veje igennem ungdomsuddannelserne fra en kvantitativ 
og senere en kvalitativ vinkel. Vi vælger derfor at begrænse os til de un-
ges veje gennem ungdomsuddannelserne inden for en periode på 5 år 
efter 9. klasse. 

Inden for en 5-årig periode efter 9. klasse har de unge dog stadig 
mange mulige uddannelsesvalg. Mange unge går den direkte vej og fær-
diggør en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse. Andre bruger 1 år på 
at få afklaret, hvilken ungdomsuddannelse der synes mest hensigtsmæs-
sig for deres karrierevalg, mens en tredje gruppe søger ud på arbejdsmar-
kedet lige efter folkeskolen og først senere får en ungdomsuddannelse. 

Vi opstiller derfor flere kvalitetskriterier, der tilsammen afdækker 
forskellige veje gennem ungdomsuddannelserne. I alt opstilles fem veje 
gennem ungdomsuddannelserne3. Fælles for vejene er, at de alene foku-
serer på enten påbegyndelse eller gennemførelse af kompetencegivende 
ungdomsuddannelser4. Vejene, som vi også benævner parametre for 
skolekvalitet, er som følger: 

 
 
3 Vejene gennem uddannelse bygger på målinger i oktober måned hvert år. På den måde ser vi på 

elever, der reelt påbegynder ungdomsuddannelse, og vi sorterer de elever fra, der blot tilmelder 
sig uddannelse og aldrig dukker op. Vi ser på handling frem for hensigt. 

4 Ifølge Danmarks Statistik er dette almengymnasiale ungdomsuddannelser, erhvervsgymnasiale 
ungdomsuddannelser eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser. 
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– Den lige vej efter 9. klasse: Andelen af elever, der påbegynder en kom-
petencegivende ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse 

– Den lige vej efter 9. eller 10. klasse: Andelen af elever, der påbegynder en 
kompetencegivende ungdomsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse 

– Den komplette vej: Andelen af elever, der har gennemført en kompe-
tencegivende ungdomsuddannelse 5 år efter 9. klasse 

– Den snoede vej: Andelen af elever, der 5 år efter 9. klasse har gennem-
ført eller er i gang med en kompetencegivende ungdomsuddannelse 

– Den lange vej: Andelen af unge, der 4 år efter 9. klasse endnu ikke har 
gennemført eller er i gang med en kompetencegivende ungdomsud-
dannelse. 

I analysen af skolekvaliteten fokuseres både på skolernes præstationer 
inden for hver af de fem veje og skolernes samlede succes, når man ser 
på alle veje under ét. Ved at fokusere på flere veje imødekommes det 
vilkår, at skolerne har forskellige udfordringer med hensyn til at få ele-
verne videre i uddannelsessystemet. 

De forskellige veje er ikke gensidigt udelukkende, hvilket bety-
der, at én elev kan indgå i flere forskellige veje. Eksempelvis indeholder 
den lige vej efter 9. eller 10. klasse alle elever, der også indgår i den lige vej efter 
9. klasse. Forskellen er de elever, som påbegynder en ungdomsuddannel-
se efter 10. klasse. Andelen af elever, der går den komplette vej, er ligeledes 
indeholdt i den snoede vej, hvor forskellen er de elever, der har påbegyndt, 
men endnu ikke er færdige med en ungdomsuddannelse. 

Den komplette vej vil typisk indeholde de elever, der i en periode 
på 3 til 5 år efter 9. klasse gennemfører en ungdomsuddannelse. For at 
eleverne kan ende i kategorien den komplette vej, kræves derfor ikke, at de 
påbegynder en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse. De kan have op 
til 3 ’friår’ og stadig nå at gennemføre en ungdomsuddannelse inden for 
5 år, fx 2-årigt hf. 

Den lange vej indeholder typisk de elever, der efter 4 år endnu ikke 
har gennemført eller er i gang med en kompetencegivende ungdomsud-
dannelse. Kategorien vil dog også indeholde de elever, der efter 10. klas-
se og et par år på arbejdsmarkedet har påbegyndt et 2-årigt grundforløb, 
idet grundforløb ikke antages at være en kompetencegivende uddannelse 
i sig selv. Ligeledes vil der i denne kategori indgå elever, som har påbe-
gyndt en ungdomsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse, men er droppet 



30 

ud og endnu ikke har påbegyndt en ny ungdomsuddannelse 4 år efter 9. 
klasse. 

DE ANVENDTE ÅRGANGE I DE FEM VEJE 

GENNEM UNGDOMSUDDANNELSERNE 

På grund af datarestriktioner anvender vi forskellige elevårgange til at 
belyse de fem veje gennem ungdomsuddannelserne. Tabel 2.2 viser, 
hvilke årgange vi anvender. 
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TABEL 2.2  

Fordelingen af elever for de fem veje gennem ungdomsuddannelserne, pr. årgang 2002-2008 

 

 

 

2002 

Gennemsnit 

 

2003 

Gennemsnit 

 

2004 

Gennemsnit 

 

2005 

Gennemsnit 

 

2006 

Gennemsnit 

 

2007 

Gennemsnit 

 

2008 

Gennemsnit 

 

Den lige vej efter 9. kl. 25,6 26,3 27,3 28,0 29,5 30,2 31,0 

Antal observationer 10.046 10.122 11.257 12.198 13.002 13.675 14.405 

Den lige vej efter 9. eller 10. kl. 62,2 61,6 61,9 62,5 63,1 64,4 

Antal observationer 24.372 23.881 25.168 26.874 27.686 28.590 

Den komplette vej 65,6 65,5 

Antal observationer 25.638 25.314 

Den snoede vej 76,2 76,1 

Antal observationer 29.688 29.211 

Den lange vej 25,7 25,5 25,5 

Antal observationer 9.670 9.274 9.876 
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Tabel 2.2 viser fordelingen af elever inden for de fem veje gen-
nem ungdomsuddannelserne og for de enkelte årgange. Der er stor for-
skel mellem skoler; nogle skoler ligger langt under gennemsnittet, mens 
andre ligger langt over. I analysen af den komplette vej anvender vi den 
samlede pulje af elever i årgangene 2002 og 2003, mens en pulje med alle 
årgangene (2002-2008) anvendes til at belyse den lige vej efter 9. klasse. 

Det er nødvendigt, at vi anvender forskellige puljer af årgange til 
at belyse forskellige veje gennem ungdomsuddannelserne, dels fordi vi 
begrænser analysen til en 5-årig periode efter 9. klasse, og dels fordi de 
senest tilgængelige uddannelsesoplysninger er fra oktober 2008. 

Eksempelvis kan vi kun følge årgang 2005 i 3 år. Denne årgang 
kan derfor ikke anvendes til belysning af den komplette vej, idet denne pa-
rameter kræver, at årgangen observeres i 5 år efter 9. klasse. 

Alle fem veje observeres dog både i 2002 og 2003. I kapitel 4, 
hvor skolekvaliteten beregnes, laves derfor en særskilt analyse af 2002-
2003-årgangene. Resultaterne fra denne analyse sammenlignes herefter 
med resultaterne fra analysen, hvor alle årgange indgår. Dette gøres for at 
belyse, hvor afhængige analysens resultater er af de anvendte årgange. 

Både CEPOS (2008) og Rangvid (2008) fremhæver, at beregnin-
gen af skolernes betydning for elevernes præstationer kan være afhængig 
af, hvilke årgange der anvendes. Derfor anvender de data for en 5-årig 
periode. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt observationer for 2 år, som 
er vores minimum, er tilstrækkeligt til beregning af robuste mål for sko-
lekvaliteten. I modsætning til CEPOS (2008) og Rangvid (2008) inddra-
ger vi i stedet forskellige parametre for skolekvalitet og beregner på bag-
grund heraf et samlet mål for skolekvaliteten. 

BESKRIVELSE AF DE FEM VEJE 

GENNEM UNGDOMSUDDANNELSERNE 

Tabel 2.2 viser også den gennemsnitlige andel af elever inden for hver af 
de enkelte parametre5. Andelen af elever, der går den lige vej efter 9. klasse, 
stiger over tid. I 2002 påbegynder 25,6 pct. af eleverne en ungdomsud-
dannelse efter 9. klasse, hvilket stiger med 5,4 procentpoint (21 pct.) til 
31 pct. i 2008. Andelen af elever, der går den lige vej enten efter 9. eller 10. 

 
 
5 Antallet af elever er vægtet i forhold til skolernes størrelse, således at hver skole har samme vægt i 

tabellen. 
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klasse, er imidlertid mere konstant omkring 62,4-64,4 pct. i perioden 
2002-2007. Andelen af elever, der går den komplette vej, er 66 pct. i både 
2002 og 2003. Specielt den komplette vej er under stort fokus, idet denne 
parameter skal stige for at nå regeringens målsætning om, at 95 pct. af en 
årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 10,6 pct. af eleverne går 
den snoede vej, hvilket vil sige, at de er påbegyndt, men ikke har færdiggjort 
en ungdomsuddannelse inden 5 år efter 9. klasse. Cirka 25,5 pct. af hver 
af årgangene 2002-2004 vælger den lange vej og har dermed hverken gen-
nemført eller er i gang med en kompetencegivende ungdomsuddannelse 
4 år efter 9. klasse. 

FORKLARENDE VARIABLER I DATAMATERIALET 

Ovenstående afsnit introducerede de opstillede veje gennem ungdoms-
uddannelserne, der blandt andet anvendes til at belyse skolekvaliteten. 
Datamaterialet indeholder imidlertid også en række af forklarende variab-
ler, der alle har det til fælles, at de har indflydelse på elevernes veje gen-
nem ungdomsuddannelserne. Generelt kan de forklarende variabler op-
deles i tre kategorier, hvilket illustreres i figur 2.1. 
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under hver af de tre kategorier, mens vi i tabel 2.3 og tabel 2.4 alene 
præsenterer nogle udvalgte variabler inden for kategorierne6. 

FORKLARENDE KARAKTERISTIKA IKKE 

UNDER INDFLYDELSE AF SKOLERNE 

FIGUR 2.3 

Beskrivende statistik for karakteristika ikke under indflydelse af skolerne, 

2002-2008. 

2002-2008 

Gennemsnit Standard-

afvigelse 

Andel drenge 51,1 5,0 

Andel danskere  89,5 30,6 

Andel 1.-generations-indvandrere  5,0 21,8 

Andel 2.-generations-indvandrere 4,9 21,5 

Andel med lav fødselsvægt < 2500 g  12,1 32,6 

Alder ved afgangseksamen 

Andel: <15,6 år  6,8 25,2 

Andel: 15,6-16 år  42,9 49,5 

Andel: 16,1-16,5 år 41,3 49,2 

Andel: >16,5 år 9,1 28,7 

Familiestatus 

Andel, som bor ude 1,1 10,3 

Andel, som bor med kernefamilie 70,9 45,4 

Andel, som bor med mor/far og ny partner 12,9 33,5 

Andel, som bor hos enlig mor/far 15,1 35,8 

 Mors alder ved fødsel   

Andel teenagere  2,1 14,3 

Andel i alderen 20-24 år 20,3 40,2 

Andel i alderen 25-29 år 39,6 48,9 

Andel i alderen 30-34 år 25,2 43,4 

Andel i alderen 35-39 år 8,1 27,3 

Andel i alderen > 39 år 4,1 19,8 

(Fortsættes)

 
 
6. For alle tabeller gælder, at antallet af elever vægtes i forhold til skolens størrelse, således at de 

enkelte elevandele også kan betragtes som skoleandele.  
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FIGUR TABEL 2.3 (FORTSAT) 
 

2002-2008 

Gennemsnit Standard-

afvigelse 

 Mors højest fuldførte uddannelse 

Andel, ufaglært 25,1 43,4 

Andel, almengymnasial uddannelse 3,4 18,1 

Andel, erhvervsgymnasial uddannelse 1,5 1,2 

Andel, erhvervsfagligt hoved- eller praktikforløb 37,5 48,4 

Andel, kortvarig videregående uddannelse 4,4 20,5 

Andel mødre med mellemlang videregående uddannelse 21,0 40,7 

Andel, lang videregående uddannelse 4,5 20,6 

 Antal uddannelsestilbud i kommunen 

Forberedende uddannelse 0,4 0,9 

Almengymnasial uddannelse 3,2 4,3 

Erhvervsgymnasial uddannelse 1,5 1,7 

Erhvervsfagligt grundforløb 3,3 4,3 

Erhvervsfagligt hoved- eller praktikforløb 9,8 13,3 

 Ledighed i kommunen 

Andel kommuner med ledighed blandt 16-24-årige >4 pct. 15,4 36,1 

Andel kommuner med ledighed for arbejdsstyrken >4 pct. 51,8 50,0 

 Elevsammensætning i 9. kl.1     

Andel drenge 51,1 9,7 

Andel 1.-generations-indvandrere 5,0 7,1 

Andel 2.-generations-indvandrere 4,9 9,5 

Andel elever med ufaglærte mødre 27,8 12,9 

Anm.: Tabellen viser gennemsnit og standardafvigelserne for de listede karakteristika. Gennem-

snittene er beregnet således, at små og store skoler har samme vægt i tabellen. 

1. For hver karakteristika af elevsammensætningen er de beregnet som gennemsnittet af den 

enkelte elevs klassekammeraters karakteristika. Værdierne af elevsammensætningen vil derfor 

være forskellige for to elever i samme klasse. 

Tabel 2.3 lister gennemsnitsværdierne og spredningen for udvalgte vari-
abler, der alle har det til fælles, at de ikke er under indflydelse af skolerne. 
I gennemgangen begrunder vi også vores valg af variabler ud fra den 
eksisterende litteratur. De variabler, vi ikke har valgt at præsentere i ta-
bellen, er blandt andet tilsvarende variabler for faderen, som i tabellen er 
præsenteret for moderen. Af andre karakteristika er søskendeforhold, 
antal indlæggelser i barnets første 3 leveår og begge forældres indkomst. 
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INDIVIDUELLE ELEVKARAKTERISTIKA 

En række analyser fokuserer på køn og etnicitet som to afgørende demo-
grafiske indikatorer for elevernes præstationer i uddannelsessystemet. 
Eksempelvis er det et velkendt fænomen i nyere tid, at drenge klarer sig 
dårligere i skolen end piger. Nyere studier af kønsforskelle i uddannelses-
systemet peger på, at en af årsagerne til kønsforskellene er, at drenge og 
pigers præstationer i grundskolen ikke bedømmes på samme måde 
(Bonesrønning, 2008). I vores undersøgelse udgør drengene 51 pct. af 
skolernes elever, mens henholdsvis 5 pct. af skolernes elever er 1.-
generations-indvandrere, og 4,9 pct. er 2.-generations-indvandrere. 

En helt anden type af studier påviser, at lav fødselsvægt har en 
kausal betydning for elevernes skolemæssige præstationer samt påbegyn-
delse af en ungdomsuddannelse, se eksempelvis Black et al. (2007). Årsa-
gerne hertil kan være mange, men generelt hentyder denne litteratur til, at 
nogle finmotoriske elementer i fosterets udvikling også har betydning for 
indlæringen. 12,1 pct. af eleverne i vores datamateriale vejede under 2500 
gram ved fødslen, hvilket er WHO’s indikator for lav fødselsvægt (World 
Health Organisation & The United Nations Children’s Fund, 2004). 

Elevernes alder (i aldersgruppen 14-17 år) på det tidspunkt, hvor 
de afslutter 9.-klasses-afgangseksamen, har i danske undersøgelser vist 
sig at hænge sammen med deres præstationer til eksamen (CEPOS, 
2008). De elever, der er lidt ældre end 16 år på tidspunktet for afgangsek-
samen, klarer sig generelt lidt bedre end de elever, der er under 16 år på 
tidspunktet for afgangsprøven. Alderen kan derfor ses som en indikator 
på modenhed eller læringsparathed i skolen. 42,9 pct. af eleverne er mel-
lem 15,6-16,0 år, mens 41,3 pct. af eleverne er mellem 16,1-16,6 år 1. juni 
i afgangsåret. Andelen af elever under 15,5 er 6,8 pct., mens andelen af 
elever over 16,6 år er 9,1 pct. 

FAMILIEFORHOLD 

Stabile familiemønstre har i flere sammenhænge vist sig afgørende for 
børns trivsel. Da trivsel og læring i høj grad hænger sammen, vil stabile 
familiemønstre også have betydning for, hvor modtagelige børnene er 
over for læring i folkeskolen. 70,9 pct. af eleverne bor i en kernefamilie 
med deres biologiske mor og far, mens 15,1 pct. af eleverne bor alene 
hos deres mor eller far, og 12,9 pct. bor sammen med én af deres biolo-
giske forældre og hans/hendes nye partner. 
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Mors alder ved fødslen har også vist sig at spille en rolle for 
børnenes udvikling. Specielt hævder flere undersøgelser, at der er negati-
ve konsekvenser af at være født af yngre mødre (mødre under 24 år) i 
form af lavere fødselsvægt og for tidlig fødsel. For en gennemgang af 
denne litteratur, se Ohlsson & Shah (2008). Der kan dog også være andre 
grunde til, at børn af yngre mødre forventes at klare sig dårligere. Er 
forældrene eksempelvis ikke helt parate til at give børnene den støtte, 
som børnene har brug for, kan det også påvirke indlæringen. Vi kontrol-
lerer derfor også for mødrenes alder ved fødslen, selvom vi allerede har 
taget højde for både fødselsvægten og antal indlæggelser i de første leve-
år. 2,1 pct. af børnene er født af teenagemødre, mens 22,3 pct. er født af 
mødre i alderen 20-24 år. 

FORÆLDRENES SOCIOØKONOMISKE STATUS 

En række studier viser, at forældrenes egen uddannelse har betydning for 
børnenes uddannelsesvalg. Mange af disse studier ser udelukkende på, 
om der er samvariation mellem forældres og børns uddannelsesvalg. 
Enkelte studier viser dog, at forældres uddannelse har en direkte effekt 
på børns uddannelse. Den direkte effekt er dog væsentligt svagere end 
samvariationen, hvilket indikerer, at forældrenes uddannelse har langt 
mindre betydning for børns uddannelsesvalg, end man først har forven-
tet (Bingley et al., 2009; Björklund et al., 2006; Sacerdote, 2007). 25,1 pct. 
af eleverne har mødre, hvis længste skolegang er grundskolen, mens 25,5 
pct. af eleverne har mødre med en mellemlang eller lang videregående 
uddannelse. 

Forældrenes uddannelse anvendes ofte som indikator for famili-
ens generelle socioøkonomiske status. Af andre faktorer kan nævnes 
forældrenes indkomst eller nuværende arbejdsmarkedsstatus, som vi også 
tager højde for i analyserne. 

KOMMUNALE FORHOLD 

Kommunale forhold er også med til at skabe rammerne for, hvorvidt 
folkeskolerne har succes med at få eleverne til at påbegynde og færdiggø-
re en ungdomsuddannelse. Vi fokuserer på nogle enkelte variabler, som 
vi mener, kan have betydning for elevernes veje gennem ungdomsud-
dannelserne. Eksempelvis kan andelen af arbejdsløse have betydning. En 
høj arbejdsløshed kan virke hæmmende for andelen af praktikpladser og 
hermed have en negativ indflydelse på, hvorvidt de unge gennemfører en 
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ungdomsuddannelse. En høj arbejdsløshed kan dog også være med til at 
motivere de unge til at påbegynde en ungdomsuddannelse, da det kan 
være svært at finde ufaglærte stillinger. 15,4 pct. af eleverne bor i en 
kommune med en ungdomsarbejdsløshed over 4 pct., mens 51,8 pct. bor 
i en kommune, hvor arbejdsløsheden for arbejdsstyrken er over 4 pct. Vi 
vælger 4 pct. som vores grænseværdi i disse kategorier, idet den gennem-
snitlige arbejdsløshed i perioden er 4 pct. 

Udbuddet af ungdomsuddannelser i nærområdet kan også påvir-
ke, hvorvidt de unge vælger at påbegynde en ungdomsuddannelse. Ek-
sempelvis har internationale undersøgelser vist, at en videregående ud-
dannelsesinstitution i nærområdet øger andelen af unge, der påbegynder 
en uddannelse (Currie & Moretti, 2003). Vi definerer ungdomsuddannel-
sestilbud som de forskellige linjer, de unge kan vælge. En gymnasial ud-
dannelse med eksempelvis én sproglig og én matematisk linje vil derfor 
være to uddannelsestilbud, selvom de er på samme uddannelsesinstituti-
on. Det samme gælder for de erhvervsfaglige uddannelser. Hvis fx tøm-
reruddannelsen foregår på samme skole som elektrikeruddannelsen, vil 
de være registreret som to uddannelsestilbud. Det gennemsnitlige antal af 
ungdomsuddannelsestilbud (inklusiv tilbud om forberedende uddannel-
ser og basisår) er 18,49 blandt kommunerne. 

SKOLERNES ELEVSAMMENSÆTNING 

Elevsammensætningen på skolen er et forhold, som skolen ikke har di-
rekte indflydelse på, men som også har betydning for elevernes veje gen-
nem uddannelsessystemet. Enkelte studier påpeger betydningen af elev-
sammensætningen, idet elevsammensætningen afspejler ’kvaliteten’ af 
den enkelte elevs klassekammerater og er grundlaget for lærernes pæda-
gogiske udfordringer, se eksempelvis Bonesrønning (2008) og Rangvid 
(2008). I datamaterialet defineres elevsammensætningen alene ud fra 9. 
klasse, således at elevsammensætningen også kan betragtes som klasse-
kammeraterne til den enkelte elev i 9. klasse. I datamaterialet udgør 51,1 
pct. af årgangen i 9. klasse drenge, 10,0 pct. af dem har anden etnisk 
baggrund end dansk, og 27,8 pct. af eleverne har klassekammerater, hvis 
mødre er ufaglærte7. 

 
 
7 Vi definerer ufaglærte mødre som mødre, hvis højeste fuldførte uddannelse er en grundskoleud-

dannelse. 
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FORKLARENDE VARIABLER UNDER 

INDFLYDELSE AF SKOLERNE 

I dette afsnit beskriver vi de variabler, som skolerne har indflydelse på. 
Disse variabler anvendes i kapitel 5, hvor vi forsøger at forklare dele af 
skolekvaliteten ud fra kendte skolekarakteristika.  

FIGUR 2.4 

Fordelingen af skolekarakteristika, 2002-2008 

Gennemsnit Standard-
afvigelse 

Antal elever pr. skole 421,3 169,1 

Antal observationer 6.334   

Klassestørrelse i 9. kl. (normalklasseelever) 19,0 3,8 

Antal observationer 6.792   

Antal ikke årgangsopdelte elever i 9. kl.1 0,284 2,6 

Antal observationer 6.865   

Antal specialklasseelever 9. kl. 1,4 3,3 

Antal observationer 6.865   

Antal timer i alt i 9. kl. 918,1 109,1 

Antal observationer 6.202   

Antal dansktimer i 9. kl. 186,6 19,4 

Antal observationer 6.274   

Antal matematiktimer i 9. kl. 121,8 12,1 

Antal observationer 6.302   

Antal elever pr. lærer 10,3 2,8 

Antal observationer 6.330   

Undervisningsandel af lærerens arbejdstid (i pct.) 33,9 5,6 

Antal observationer 6.796   

Andel af skolernes lærere under 36 år 24,5 9,5 

Antal observationer 6.705   

Andel af skolernes lærere 36-45 år 20,6 7,5 

Antal observationer 6.705   

Andel af skolernes lærere 46-55 år  32,7 9,8 

Antal observationer 6.705   

Andel af skolernes lærere over 55 år 22,2 8,3 

Antal observationer 6.705   
 

(Fortsættes)
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FIGUR 2.4 (FORTSAT) 

Gennemsnit Standard-

afvigelse 

Skolernes karakterfordeling 

Andel elever med karaktergennemsnit over middel (7) 55,6 17,9 

Antal observationer 6.894   

Andel elever med karaktergennemsnit over 2, men under 
middel (7) 35,0 16,2 

Antal observationer 6.894   

Andel elever, der dumper (karaktergennemsnit under 2) 4,5 4,4 

Antal observationer 6.894   
 

Anm.: Tabellen viser gennemsnit og standardafvigelse for en række skolekarakteristika. Antallet 

af observationer varierer blandt de forskellige skolekarakteristika, hvilket skyldes manglede 

indrapporteringer fra skolerne. 

1. Ikke-årgangsopdelte elever i 9. kl. refererer til, at nogle skoler vælger ikke at dele elever op i 

klasser, men i stedet slår klassetrin sammen. 

Tabel 2.4 beskriver de skolekarakteristika, der indgår i undersøgelsen. 
Fælles for disse variabler er, at flere nationale og internationale studier 
belyser deres betydning − enten i forhold til elevernes præstationer i 
grundskolen eller i forhold til deres senere uddannelsesvalg. For alle 
variablerne gælder det, at ikke alle skoler indgår i datamaterialet for alle 
år. For hver variabel har vi derfor genereret en indikator for manglende 
oplysninger. Disse variabler indgår ikke i tabel 2.4. For den fulde liste af 
variabler henvises til appendiks-tabel A.2. 

FYSISKE SKOLEFORHOLD 

Den første variabel er skolestørrelse. Det gennemsnitlige antal elever pr. 
skole er 421,3 i datamaterialet. I kontrast til eksempelvis Rangvid (2008) 
anvender vi folkeskolens samlede antal elever som indikator for skole-
størrelsen og ikke antallet af elever i 9. klasse. Flere undersøgelser disku-
terer betydningen af skolestørrelse. En stor skole har flere stordriftsfor-
dele, mens mindre skoler kan have tættere kontakt mellem elever og 
lærere. Generelt finder litteraturen dog alene mindre effekter af skole-
størrelse (Hanushek, 2006). 

Den anden variabel er klassestørrelsen, som i gennemsnit består 
af 19 normalklasseelever. Inden for primært den økonomiske litteratur er 
der meget fokus på klassestørrelsen, idet klassestørrelse er en meget gen-
nemsigtig måde at observere skolekvalitet på. Tesen er, at jo færre elever 
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i klasserne, desto mere opmærksomhed fra lærerne får eleverne, og her-
med øges sandsynligheden for optimal læring for hver enkelt elev. For 
internationale studier, se eksempelvis Angrist & Lavy (1999), Hoxby 
(2000), Krueger (1999), og for danske studier, se Bingley et al. (2005) og 
Browning & Heinesen (2007). Konklusionerne af studierne er dog ikke 
entydige, idet nogle finder effekter af klassestørrelse, mens andre ikke 
gør. De divergerende resultater skyldes blandt andet, at klassestørrelsen 
generelt varierer meget mellem landene. Der tænkes hermed på, at der 
kan være forskel i betydningen af at reducere klassestørrelsen med fem 
elever, hvis der er tale om en ændring fra 20 til 15 elever frem for 40 til 
35 elever. En anden forklaring fremhævet af Munk & Foged (2010) er, at 
lande med et højt uddannelses- og lønniveau for lærere i højere grad er i 
stand til at håndtere større klasser end lærere i lande, hvor læreruddan-
nelsen er mindre krævende. 

Den tredje variabel i tabel 2.4 er antallet af ikke-årgangsopdelte 
elever i 9. klasse, hvor vi i gennemsnit har 0,3 elev pr. skole. Det lave 
antal elever betyder, at kun ganske få skoler har ikke-årgangsopdelte 
elever i 9. klasse. Den fjerde variabel er antallet af specialklasseelever i 9. 
klasse, hvor der i gennemsnit er 1,4 elever pr. skole. Flere studier om-
handler betydningen af specialklasseelever, og typisk opererer denne 
litteratur med to hensyn: Hvorvidt specialklasseeleverne vil få mere ud af 
at have undervisning for sig selv, og hvordan et højt antal specialklasse-
elever i klassen påvirker de øvrige elever. Nogle, specielt tyske undersø-
gelser, analyserer betydningen af tracking – dvs. betydningen af, at ele-
verne allerede i en tidlig alder udskilles til forskellige uddannelsestrin 
afhængig af deres skolefærdigheder. Se eksempelvis Hanushek (2006). 
Hanushek finder, at en opdeling af eleverne ikke ændrer den gennemsnit-
lige præstation, men at der bliver større forskel mellem eleverne. De 
bedre elever bliver derfor bedre, mens specialklasseeleverne vil få dårlige 
præstationer. Et norsk studie af Frøseth et al. (2009), her refereret i litte-
raturopsamlingen af Munk & Foged (2010), konkluderer, at elever, der 
modtager specialundervisning, mens de går i en normalklasse, får bedre 
karakterer end de elever, der går i en specialklasse. Samme studie viser, at 
de ’normale’ elever ikke påvirkes synderligt af at have specialklasseelever 
i klassen. 

Den femte til syvende variabel omhandler antallet af skemalagte 
undervisningstimer i 9. klasse samt antallet af skemalagte undervisnings-
timer i henholdsvis dansk og matematik. Samlet set får eleverne i data-
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materialet 918,1 skemalagte undervisningstimer pr. år og henholdsvis 
186,4 og 121,8 skemalagte timer i dansk og matematik. Specielt inden for 
den økonomiske litteratur interesserer man sig for antallet af undervis-
ningstimer, hvor tesen er, at jo flere undervisningstimer den enkelte elev 
får, desto mere vil de lære. For at undersøge effekten af undervisningsti-
mer kræves imidlertid data af høj detaljeringsgrad. Dette er årsagen til, at 
meget få studier har lavet empiriske undersøgelser, hvorfra man kan 
udlede kausale effekter af antallet af undervisningstimer. Marcotte (2007) 
anvender eksempelvis variationen i kraftigt snefald i staten Maryland, US, 
som indikator for antallet af undervisningstimer. Kraftigt snefald medfø-
rer, at skolerne lukker i perioder, og er derfor en indikator for, at elever-
ne har fået færre undervisningstimer. Han finder, at færre undervisnings-
timer har betydning for elevernes præstationer i både læsning og mate-
matik. For Danmark viser Jensen (2009), at specielt antallet af undervis-
ningstimer i matematik for elever i 9. klasse har betydning for elevernes 
præstationer ved afgangseksamen. 

LÆRERFORHOLD 

Den ottende variabel i tabel 2.4 er antallet af elever pr. lærer i folkesko-
len, mens den niende variabel omhandler andelen af lærernes undervis-
ningstid i forhold til total arbejdstid. Antallet af elever pr. lærer i datama-
terialet er 10,2, mens 33,9 pct. af lærernes totale arbejdstid bruges på 
undervisning. 

Ligesom klassestørrelse har lærer/elev-ratio traditionelt set været 
meget i fokus i den økonomisk inspirerede uddannelseslitteratur, idet 
færre elever pr. lærer anses for at være et godt mål for, hvor meget tid 
den enkelte lærer har til hver elev. Resultaterne er dog ikke entydige. Når 
det angår Danmark viser Heinesen & Graversen (2005) eksempelvis, at 
færre elever i forhold til lærere i grundskolen ikke har betydning for ele-
vernes videre uddannelse, mens Bingley et al. (2005) viser, at der er en 
mindre positiv effekt. 

På baggrund af, at flere studier finder forholdsvis små effekter af 
skoleforhold som klassestørrelse og udgifter pr. elev, konkluderer Ha-
nuschek & Welch (2006) i en større litteraturopsamling, at større fokus 
må lægges på analyser af lærerkvaliteten. Generelt set kræver et fokus på 
lærerne data af meget høj detaljeringsgrad. Derfor har kun få studier 
analyseret betydningen af lærerne. 
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I vores datamateriale indgår der oplysninger om lærernes alder, 
hvilket i internationale studier oftest anvendes som en indikator for læ-
rernes erfaringer. Lærernes alder er opdelt i fire alderskategorier. De 
yngste lærere er dem under 36, som i gennemsnit udgør 24,5 pct. af læ-
rerstaben. De 36-45-årige udgør 20,6 pct. af lærerstaben, de 46-55-årige 
udgør 32,7 pct., og lærere over 55 år udgør 22,2 pct. af skolernes lærer-
stab. 

ELEVPRÆSTATIONER SOM INDIKATOR FOR SKOLEKVALITET 

Den sidste variabel i datamaterialet til karakteristik af skolerne er skoler-
nes karaktergennemsnit. I datamaterialet opdeles denne variabel i tre 
kategorier beregnet ud fra den nye karakterskala. Den første kategori er 
skolens andel af elever med et karaktergennemsnit på middel eller der-
over (7 eller derover), hvilket udgør 55,6 pct. af skolernes elever. Den 
anden kategori er andelen af skolernes elever med et karaktergennemsnit 
under middel, men stadig bestået (karaktergennemsnit mellem 2-7), hvil-
ket udgør 35 pct. af skolernes elever. Tredje kategori er andelen af elever, 
der ikke har bestået. Denne kategori udgør 4,5 pct. af skolernes elever. 

I tidligere danske undersøgelser er elevernes karaktergennemsnit 
anvendt som en indikator for skoleeffekten eller undervisningseffekten 
(CEPOS, 2008; Rangvid, 2008). Her ses elevernes faglige resultater som 
et produkt af det, eleverne har lært igennem folkeskolen, samt eksempel-
vis alle de fysiske forhold, der har karakteriseret elevernes skolegang. 
Samtidig er elevernes faglige karakterer dog også i høj grad betinget af 
forældrenes baggrund samt en række individuelle karakteristika. Hvordan 
elevernes karakterer betragtes er derfor afgørende for, hvordan karakter-
gennemsnittet bør indgå i modellen for skolekvalitet. Vi følger de eksi-
sterende danske analyser af skolekvalitet og betragter skolernes ukorrige-
rede karaktergennemsnit som en indikator for skolekvalitet. 

SAMMENFATNING 

Kapitlet gennemgår datamaterialet, som ligger til grund for analyserne i 
hele rapporten, hvor udvælgelsen af skoler og variabler begrundes i eksi-
sterende litteratur. 

Data stammer fra Danmarks Statistiks registre og Undervis-
ningsministeriets it-center for uddannelse og forskning – UNI-C. Regi-



45 

sterdata har den fordel, at de har færre målefejl end spørgeskemaunder-
søgelser, og der er mindre systematisk bortfald som følge af, at respon-
denter ikke ønsker at deltage i undersøgelsen. Der indgår i alt 209.632 
elever fordelt på 985 folkeskoler. Udvælgelsen af folkeskoler bygger på 
krav, som ekskluderer så få skoler som muligt. De væsentligste krav er: 

– Skoler med minimum en 9. klasse i alle skoleårene 2001/2002-
2007/2008 

– Elever skal være mellem 14 og 17 år 
– Minimum 6 elever i hver 9. klasse. 

I analysen indgår fem forskellige veje til måling af, hvor gode skolerne er 
til at få elever videre i og igennem en ungdomsuddannelse. Begrundelsen 
for at opstille hele fem parametre beror på, at forskellige skoler præsterer 
godt på nogle områder og mindre godt på andre. På denne måde måler vi 
forskellige sider af skolerne, når vi eksempelvis beregner de enkelte sko-
lers skolekvalitet. De fem veje gennem ungdomsuddannelserne er: 

– Den lige vej efter 9. klasse: Andelen af elever, der påbegynder en kom-
petencegivende ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse 

– Den lige vej efter 9. eller 10. klasse: Andelen af elever, der påbegynder en 
kompetencegivende ungdomsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse 

– Den komplette vej: Andelen af elever, der har gennemført en kompe-
tencegivende ungdomsuddannelse 5 år efter 9. klasse 

– Den snoede vej: Andelen af elever, der 5 år efter 9. klasse enten har 
gennemført eller er i gang med en kompetencegivende ungdomsud-
dannelse 

– Den lange vej: Andelen af unge, der 4 år efter 9. klasse endnu ikke har 
gennemført eller er i gang med en kompetencegivende ungdomsud-
dannelse. 

Datamaterialet indeholder også en række andre variabler, som fortæller 
os noget om elevernes baggrund, og som vi forudser spiller en rolle i 
deres uddannelsesvalg efter 9. klasse. De kan inddeles i fem kategorier: 

– Individuelle karakteristika (fx køn og etnicitet) 
– Familieforhold (fx moderens alder ved barnets fødsel og søskende) 
– Forældrenes socioøkonomiske status (fx uddannelse og indkomst) 
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– Kommunale forhold (fx arbejdsløshedsprocent og antal uddannel-
sestilbud) 

– Skolernes elevsammensætning (fx andel drenge i 9. klasse på skolen). 

I kapitel 4 anvender vi alle kategorierne, som skolerne ikke selv har ind-
flydelse på, for at finde frem til skolernes skolekvalitet, og disse variab-
lers betydning for de unges veje gennem ungdomsuddannelserne analy-
seres yderligere i kapitel 6 og 7. I kapitel 5 ser vi nærmere på de variabler, 
som skolerne til dels har indflydelse på. Under denne kategori indgår 
blandt andet klassestørrelse, antal undervisningstimer, elever pr. lærer og 
andelen af yngre lærere. 
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KAPITEL 3

METODE 
 

 
I det forrige kapitel blev de variabler, som indgår i analyserne i rappor-
ten, detaljeret beskrevet. I dette kapitel beskrives de statistiske metoder, 
som anvendes i analyserne. I alt er der tale om tre forskellige metoder. 
Den første metode er residualmetoden, der anvendes til beregning af 
skolernes kvalitet, efter at vi har taget højde for skolernes forskellige 
udgangspunkter. Den anden metode – fixed-effects-metoden – bygger 
på residualmetoden, blot tilfører metoden ekstra viden om forklarings-
kraft og tager højde for de omstændigheder, som vi ikke har med i be-
regningen. Den tredje metode er Difference-in-Differences-metoden 
(DiD), som anvendes til at måle effekter, når man ser på før- og eftermå-
linger, i vores tilfælde i forbindelse med UU-vejledning i 9. klasse. På det 
rette datagrundlag kan DiD måle kausale effekter. Det kan residualmeto-
den ikke. 

I kapitel 4 anvender vi residualmetoden til beregning af skole-
kvaliteten. Vi gør brug af fixed-effects-metoden i kapitel 5, hvor vi for-
klarer dele af skolekvaliteten ud fra en række skolekarakteristika. I kapitel 
6 vender vi tilbage til residualmetoden. I kapitel 7 foretager vi en effekt-
evaluering af tiltaget UU-vejledning ved hjælp af fixed-effects- og Diffe-
rence-in-Differences-metoden. 
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BEREGNING AF SKOLEKVALITET 

MODELVALG 

Til beregning af skolekvalitet anvender litteraturen typisk tre metoder. 
Den første metode er residualmetoden, den anden metode er fixed-
effects-metoden, mens den tredje er value-added-metoden. Alle tre me-
toder bygger på den lineære regressionsmodel, men forskellige antagelser 
og hermed også forskellige fordele og ulemper er knyttet til de tre meto-
der. Fælles for de tre metoder er dog, at de forsøger at beregne den del af 
skolekvaliteten, der ikke ændrer sig over tid. 

I kapitel 4, hvor vi beregner skolekvaliteten, vælger vi at anvende 
residualmetoden. Value-added-metoden fravælges af datamæssige grun-
de, idet denne metode kræver, at der for hver elev er to observationer af 
hver vej gennem ungdomsuddannelserne. Til beregning af skolekvalite-
ten fravælges ligeledes fixed-effects-metoden, fordi metoden ekskluderer 
betydningen af de skolekarakteristika, der ikke ændres over tid. Vi vil 
nemlig også gerne se nærmere på fænomener, der ikke ændrer sig næv-
neværdigt over tid, som fx betydningen af antal virksomheder i kommu-
nen. 

I en dansk kontekst er både residual- og fixed-effects-metoden 
anvendt til beregning af skolekvaliteten. CEPOS (2008; 2010) anvender 
residualmetoden, mens Rangvid (2008) primært anvender fixed-effects-
metoden. I en sammenligning af residual- og fixed-effects-metoderne 
finder Rangvid (2008) dog kun små forskelle i resultaterne mellem de to 
metoder. Derfor er det fint at fokusere på residualmetoden. 

Fælles for både CEPOS (2008) og Rangvid (2008) er, at de be-
skriver skoleeffekten ved den del af modellen, der ikke forklares af ele-
vernes baggrundsvariabler. Vi anvender samme design. CEPOS (2008) 
og Rangvid (2008) fokuserer dog begge på 9.-klasses-afgangseksamen 
som indikator for skolekvalitet, mens vi ser på elevers veje igennem ung-
domsuddannelserne til beregning af skolekvaliteten. 

RESIDUALMETODEN 

I kapitel 4 anvendes residualmetoden til beregning af skolekvaliteten. 
Residualmetoden bygger på en sammenligning mellem den enkelte skoles 
forventede andel elever og den faktiske andel elever, der eksempelvis påbe-
gynder en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse. Den forventede andel 
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elever tager til forskel fra den faktiske andel højde for skolernes elev-
sammensætning. To skoler med samme faktiske andel elever, der gen-
nemfører en ungdomsuddannelse, vil med stor sandsynlighed ikke have 
samme forventede andel, idet de to skoler har forskellige elevsammen-
sætninger. 

Statistisk beregnes sammenhængen mellem elevernes uddannel-
sesmønstre og elevernes baggrund ved hjælp af en såkaldt lineær sand-
synlighedsmodel, som er en bestemt type regressionsligning.  

FIGUR 3.1  

 Residualmetoden 

 
 

A 

 
 
 
 
 

Figur 3.1 illustrerer metoden ved hjælp af et eksempel, hvor modellen 
tager højde for én baggrundsvariabel – andel af piger i 9. klasse8. Den 
lodrette akse viser, hvor stor en andel elever der gennemfører en ung-
domsuddannelse − den afhængige variabel. Andelen ligger et sted mel-
lem 0 og 100 pct., hvor yderpunkterne er et udtryk for, at enten alle ele-
ver på skolen gennemfører en ungdomsuddannelse, eller ingen elever på 
skolen gennemfører en ungdomsuddannelse. Alle skoler ligger et sted 
imellem de to yderpunkter. På den vandrette akse ser man andelen af 
piger i 9. klasse − den uafhængige variabel. 

Hver cirkel på figur 3.1 betegner en folkeskoles sammenhæng 
mellem andelen af elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse, og 
andelen af piger i 9. klasse. Når alle skoler er indtegnet i figuren, bereg-
ner den lineære sandsynlighedsmodel en lige linje, således at afstanden 

 
 
8 Generelt set klarer drengene sig dårligere end pigerne i folkeskolen. Derfor vil man også forvente, 

at skoler med en høj andel af piger klarer sig bedre end skoler med flere drenge. 
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fra alle skolerne til linjen er mindst mulig9. Denne linje er afbildet ved A. 
Fortolkningen af linjen er skolernes forventede andel elever, som gennem-
fører en ungdomsuddannelse, når der tages højde for andelen af piger i 9. 
klasse. Dette under antagelse af, at alle andre faktorer har samme betyd-
ning for skolerne. 

Hvorvidt en skole præsterer bedre eller dårligere end forventet, 
er vist med afstanden fra en skole (cirkel) til linjen. Denne afstand er 
indtegnet med de stiplede linjer B og C. Nogle skoler ligger langt fra 
linjen, mens andre ligger tættere på. Afstanden mellem linje og cirkler 
benævnes også residualet – deraf navnet residualmetoden. Skolen, frem-
hævet med B, ligger over linjen. Dette betyder, at når der tages højde for 
andelen af piger i 9. klasse, får skolen flere elever til at tage en ungdoms-
uddannelse, end det kunne forventes. Modsat ligger skolen C under lin-
jen, hvorfor denne skole får færre elever til at gennemføre en ungdoms-
uddannelse, end man kan forvente, når der tages højde for andelen af 
piger i 9. klasse. 

For alle skoler beregnes residualet – dvs. forskellen mellem den 
faktiske andel og den forventede andel elever, der gennemfører en ung-
domsuddannelse. Residualet er vores mål for skolekvalitet, og på bag-
grund af dette beregnede mål for skolekvalitet kan vi se, hvilke skoler der 
klarer sig meget bedre end forventet, og hvilke skoler der klarer sig dårli-
gere end forventet. Når vi har beregnet skolekvaliteten, kan vi også rang-
ordne skolerne, således at vi eksempelvis kan finde de skoler, som klarer 
sig meget bedre end forventet10. Figur 3.1 viser en forsimplet udgave af 
modellen, idet alene én baggrundsvariabel indgår i beregningen af skole-
kvaliteten. I vores beregning af skolekvaliteten forsøger vi at indfange alt 
det, som skolen ikke har direkte indflydelse på. Til forskel fra tidligere 
analyser af skolekvaliteten inkluderer vi også påvirkningen fra klasse-
kammerater samt kommunale forhold. Påvirkningen fra klassekammera-
ter er det samme som elevsammensætning i tabel 2.3, der lister de bag-
grundsvariabler, der indgår i modellen. 
 
 
9 Rent teknisk estimeres modellen ved Mindste Kvadraters Metode, hvorfor metoden ofte også 

kaldes OLS efter det engelske navn ordinary least squares. Ved OLS bliver afstanden til linjen 
kvadreret, og derefter findes den mindste kvadrerede afstand. At man kvadrerer afstanden er 
rent teknisk for, at afstanden til negative residualer vægter lige så meget som afstanden til positi-
ve residualer. 

10 Modellen er estimeret med robuste standardfejl. Standardfejlene er beregnet ved en bootstrap-
procedure baseret på 1000 trækninger for hver parameter for skolekvalitet. Metoden er anvendt 
til at identificere sikkerhedsintervaller. 
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Det skal dog understreges, at residualmetoden ikke beregner den 
kausale effekt eller årsagssammenhængen mellem baggrundsvariablerne 
og skolekvaliteten. Metoden opfanger derimod korrelationer eller samva-
riation mellem de enkelte baggrundsvariabler og skolekvaliteten. Korrela-
tioner er et kvantitativt mål for sammenhængen mellem to eller flere 
faktorer. At være pige medfører ikke i sig selv mere uddannelse, men der 
er en sammenhæng mellem piger og uddannelsesvalg. Derfor er det en 
korrelation og ikke en kausal effekt. Det, vi kan sige, er, at flere piger 
tager en ungdomsuddannelse, og at der er en sammenhæng mellem at 
være født pige (og det latente, som kønnet dækker over) og at gennemfø-
re en ungdomsuddannelse. 

Metoden er derfor ikke bedre end summen af de baggrundsvari-
abler, der indgår. Der er altid en risiko for, at den beregnede skolekvalitet 
og hermed også rangordnen ændres, såfremt andre end de udvalgte bag-
grundsvariabler indgår i beregningen. Specielt er der små forskelle i sko-
lekvaliteten for de skoler, der ligger i midten af rangordningen. I kapitel 4 
ser vi derfor primært på forskellene mellem de 20 pct. bedst placerede og 
de 20 pct. dårligst placerede skoler. 

BESTEMMELSE AF SKOLEKARAKTERISTIKAS 
INDFLYDELSE PÅ SKOLEKVALITETEN 

Kapitel 5 bygger videre på resultaterne fra residualmetoden. Den bereg-
nede skolekvalitet er et fint mål for de mange karakteristika, som skoler-
ne har indflydelse på11. Et væsentligt skridt i analysen er derfor at gå 
dybere ind i, hvilke skolekarakteristika der har betydning for skolekvalite-
ten. Med udgangspunkt i et tænkt eksempel viser figur 3.2, hvordan be-
regningerne af skolekvaliteten i kapitel 4 overføres til kapitel 5, hvor vi 
ser nærmere på betydningen af observerede skolekarakteristika.  

 
 
11 Ligeledes vil der i skolekvaliteten indgå en vis andel støj, såfremt vi ikke har været i stand til at tage 

højde for alle de faktorer, som også har betydning for elevernes påbegyndelse og gennemførelse 
af en ungdomsuddannelse. 
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mens den anden del er det, som baggrundsvariablerne ikke kan forklare 
(residualet). De baggrundsvariabler, som vi anvender i beregningen af 
skolekvaliteten, omhandler kun faktorer, som skolen ikke har indflydelse 
på. I cirkeldiagram A i figur 3.2 forklarer baggrundsvariablerne 75 pct., 
hvorfor skolekvaliteten udgør de resterende 25 pct. Derfor fortolker vi 
den uforklarede del som faktorer, skolen har indflydelse på, og denne del 
benævnes skolekvaliteten. 

Næste trin i analysen er at forsøge at forklare dele af skolekvali-
teten, som vi lige har beregnet. De 25 pct. skolekvalitet overføres derfor 
til næste trin, der er illustreret med cirkeldiagram B. Skolekvaliteten ud-
gør nu 100 pct., og vi forsøger at forklare dele af skolekvaliteten ved 
hjælp af en række skolekarakteristika. En anvendt forklarende skolevari-
abel er klassestørrelsen. Ifølge figuren forklarer klassestørrelsen 10 pct. af 
den samlede skolekvalitet, mens 90 pct. af skolekvaliteten stadig er ufor-
klaret. 

FIXED-EFFECTS-METODEN 

Vi anvender dels den lineære regressionsmodel samt fixed-effects-
metoden til at belyse, hvor stor en andel af skolekvaliteten der kan for-
klares ud fra de tilgængelige skolekarakteristika. Fixed-effects-metoden er 
metodisk set relateret til den lineære regressionsmodel, men iboende 
metoden er der nogle ekstra fordele. Mens den lineære regressionsmodel 
ikke tager højde for andet end de variabler, vi sætter ind i modellen, kan 
fixed-effects-metoden under visse antagelser tage højde for eksempelvis 
skolekarakteristika, som vi ikke direkte er i stand til at måle. Er eksem-
pelvis skoleledelsen konstant over en årrække, kan fixed-effects-metoden 
tage højde for betydningen af skoleledelsen i forhold til andelen af elever, 
der påbegynder eller færdiggør en ungdomsuddannelse, selvom vi ikke 
har nogen variabler for skoleledelsen. 

For at fixed-effects-metoden kan tage højde for skolekarakteri-
stika, som vi ikke umiddelbart kan måle, kræves, at vi for hver skole har 
minimum to observationer af eksempelvis skolernes andel af elever, der 
påbegynder en ungdomsuddannelse, og klassestørrelsen. Herefter bereg-
nes betydningen af klassestørrelsen som forskellen mellem de to obser-
vationer af klassestørrelsen set i forhold til forskellen mellem de to ande-
le af elever, der påbegynder en ungdomsuddannelse. Idet fixed-effects-
metoden netop ser på forskellene mellem to sæt af observationer, vil 
eksempelvis alle elev- og skolekarakteristika, der er konstante mellem de 
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to perioder, være uden betydning, uanset om vi observerer disse karakte-
ristika eller ej. I næste afsnit illustreres fixed-effects-metoden, men for en 
detaljeret gennemgang henvises til eksempelvis Angrist & Pischke (2009). 

EFFEKTEVALUERING AF UNGDOMMENS 
UDDANNELSESVEJLEDNING 

I dette afsnit beskrives den metodiske tilgang til kapitel 7, hvor vi ser 
nærmere på, hvilken effekt Ungdommens Uddannelsesvejledning (heref-
ter UU-vejledningen) har på andelen af elever, der påbegynder og fær-
diggør en ungdomsuddannelse. I alt laves en todelt analyse af UU-
vejledningen med hver sin metodiske tilgang. Den første metode, som vi 
anvender, er fixed-effects-metoden, mens den anden metode er Diffe-
rence-in-Differences-metoden, der ofte anvendes inden for samfundsvi-
denskabelige effektevalueringer. 

Der er flere tilgange til effektevaluering (Angrist & Krueger, 
1999; Angrist & Pischke, 2009; Imbens & Wooldridge, 2009). Fælles for 
tilgangene er, at de alle forsøger at beregne effekten af en given indsats 
ud fra en besvarelse af det, man kalder det kontrafaktiske spørgsmål. I 
relation til en effektevaluering af UU-vejledningen er det kontrafaktiske 
spørgsmål: Hvordan gruppen, som vejledes, ville have udviklet sig, hvis de 
ikke havde fået den pågældende vejledning. Ved besvarelse af det kontra-
faktiske spørgsmål sikres, at den faktiske effekt af selve vejledningen 
beregnes, og at naturlige processer, der også påvirker unges uddannelses-
valg, modregnes effekten af selve vejledningen. 

EVALUERING AF UU-VEJLEDNINGEN: 

FIXED-EFFECTS-METODEN 

I kapitel 7 anvender vi først fixed-effects-metoden. Ovenstående afsnit 
beskrev kort essensen bag fixed-effects-metoden, hvorfor vi her kun 
illustrerer, hvordan fixed-effects-metoden indgår i analysen af UU-
vejledningen. 

Figur 3.3 viser fixed-effects-designet i analysen af UU-
vejledningen. UU-vejledningen blev implementeret i august 2004, hvilket 
illustreres med den lodrette linje i 2004. Eleverne, der blev færdige med 
9. eller 10. klasse i årene op til reformen, havde derfor ikke samme vej-
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ske model (A) forbedres derfor yderligere ved hjælp af, at vi i beregnin-
gen af effekten inkluderer den lange række af baggrundsvariabler, der er 
præsenteret i tabel 2.3, samt elevernes karaktergennemsnit. Hermed tages 
højde for noget af variationen i elevernes og skolernes karakteristika over 
tid. 

EVALUERING AF UU-VEJLEDNINGEN: 

DIFFERENCE-IN-DIFFERENCES-METODEN 

Til den anden analyse af UU-vejledningen anvender vi Difference-in-
Differences-metoden (herefter DiD). DiD-metoden tilhører gruppen af 
naturlige eksperimenter, der metodisk lægger sig tæt op ad det ’ideelle’ 
effektevalueringsdesign – traditionelle eksperimenter. Traditionelle eks-
perimenter er, i tråd med medicinske eksperimenter, et evalueringsde-
sign, hvor personer tilfældigt fordeles i to grupper. Den ene gruppe får 
en given medicin (indsats- eller behandlingsgruppen), mens den anden 
gruppe ikke får denne medicin. Herefter sammenlignes udviklingen i 
helbredet for de to grupper. 

I naturlige eksperimenter forsøger man at finde eksisterende si-
tuationer i dagligdagen, der har stor lighed med traditionelle eksperimen-
ter. Med andre ord har man to grupper, der er tilnærmelsesvist sammen-
lignelige, og hvor den ene gruppe eksempelvis får UU-vejledning, mens 
den anden gruppe ikke gør. Et centralt kriterium for naturlige eksperi-
menter er derfor, at den givne indsats ikke er implementeret for alle per-
soner på samme tid. 
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sig selv kan ændre på skolernes andel af unge, der påbegynder en ung-
domsuddannelse. Ifølge figuren kan konklusionen af sådan en analyse 
være, at foranstaltningen har en meget større betydning, end den reelt set 
har. Dette er netop problemet ved fixed-effects-metoden (jf. figur 3.3). 

Hvis der i stedet konstrueres både en indsats- og en kontrol-
gruppe, men hvor alene målingen af skolernes andel af unge, der påbe-
gynder en ungdomsuddannelse, trækkes fra samme måling i kontrol-
gruppen (afstand B = IndsatssgruppeEfter – KontrolgruppeEfter), kan der 
også opstå et problem. I dette tilfælde vil man ikke være i stand til at 
skelne mellem effekten af vejledningen og andre årsager til, at grupperne 
er forskellige. Ifølge figur 3.4 kan undersøgelsens konklusion være, at 
vejledningen har haft en langt større effekt, end den reelt har. Dette er 
illustreret ved, at afstanden fra indsats- til kontrolgruppen, der er marke-
ret med B (målt i tidsperioden efter indsats), er langt større end den af-
stand, der er markeret med C. 

Et DiD-design kræver derfor både konstruktion af en indsats- 
og en kontrolgruppe samt målinger af skolernes andel af unge, der påbe-
gynder en ungdomsuddannelse, både før og efter vejledningen træder i 
kraft. Herefter trækkes disse 4 målinger fra hinanden for at beregne den 
reelle effekt af UU-vejledningen. Dette er illustreret ved de fire dobbelt-
rettede pile i figur 3.4 for at få afstanden C. 

C = (IndsatsgruppeEfter – IndsatsgruppeFør) – (KontrolgruppeEfter – Kon-
trolgruppeFør). 

Afstanden C tager hermed højde for, at både indsats- og kontrolgruppen 
udvikler sig over tid som følge af andre faktorer end lige UU-
vejledningen. DiD-metoden er derfor også bedre til effektevaluering end 
fixed-effects-metoden, idet den tager højde for nogle af de antagelser, 
som fixed-effects-metoden bygger på. 

ANALYSE AF STATISTISKE SAMMENHÆNGE 

Beregningen af statistiske sammenhænge er altid behæftet med en vis 
usikkerhed. Med andre ord finder man altid kun et skøn eller et estimat 
over betydningen af en eller flere ukendte parametre. Et estimat angives 
altid ved en punktværdi, som eksempelvis de enkelte skolers punkt på 
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regressionslinjen A i figur 3.1. Ofte ønsker man at indregne usikkerheden 
på det enkelte estimat, og derfor vil man typisk enten angive et sikkerheds-
interval eller et signifikansniveau for det enkelte estimat. I kapitel 4 anvender 
vi sikkerhedsintervaller for, hvor sikre vores beregninger af skolekvalite-
ten er, mens vi i de øvrige kapitler anvender signifikansniveauer. Begge 
begreber gennemgås derfor. 

SIKKERHEDSINTERVALLER 

En måde at indregne usikkerheden på er at angive et sikkerhedsinterval 
(også benævnt konfidensinterval) omkring estimatet. Sikkerhedsinterval-
let angiver med en bestemt sandsynlighed inden for hvilke grænser, den 
sande værdi af estimatet ligger. Sættes sikkerhedsintervallet til 10 pct., 
beregnes herefter en minimum- og en maksimumværdi for estimatet. På 
baggrund af det 10-procents-sikkerhedsinterval kan vi derefter med 90 
pct. sandsynlighed sige, hvor den sande værdi af estimatet ligger. 

Beregnes eksempelvis skolekvaliteten til at være 25 procentpoint 
over skolens forventede niveau af unge, der gennemfører en ungdoms-
uddannelse, kan et 10-procents-sikkerhedsinterval eksempelvis give mi-
nimumværdien 22 procentpoint og maksimumværdien 28 procentpoint. 
Fortolkningen heraf er, at med 90 pct. sandsynlighed vil vores beregning 
af skolekvaliteten ligge mellem 22 og 28 procentpoint af skolernes for-
ventede niveau af andelen af elever, der gennemfører en ungdomsud-
dannelse. 

Til beregning af sikkerhedsintervallerne anvender vi bootstrap–
metoden. Bootstrap-metoden tager 1.000 udtræk af datamaterialet (i 
vores tilfælde). I hvert udtræk beregnes skolekvaliteten og sikkerhedsin-
tervallet, hvorefter vi tager gennemsnittet heraf. Herved reduceres usik-
kerheden i beregningen af skolekvaliteten og i beregningen af sikkerheds-
intervallet. 

SIGNIFIKANTE ESTIMATER 

En anden, men relateret måde at se på, hvor meget usikkerhed en bereg-
net sammenhæng mellem to variabler er behæftet med, er at se på, om 
sammenhængen er signifikant. At sammenhængen er signifikant betyder 
med andre ord, at den statistiske sammenhæng med en vis sandsynlighed 
eksisterer. Der arbejdes typisk med forskellige signifikansniveauer. I 
tabellerne i kapitel 5, 6 og 7 angives signifikansniveauet for hvert estimat 
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ved hjælp af stjerner. *** betyder et 99-procents-signifikansniveau, ** 
betyder et 95-procents-signifikansniveau, og * betyder et 90-procents-
signifikansniveau. Ligesom i sikkerhedsintervallerne angiver signifikans-
niveauet, hvor præcist estimatet for sammenhængen mellem to variabler 
er. Er sammenhængen mellem andelen af piger i skolen og skolernes 
andel af elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse, eksempelvis 
angivet med tre stjerner, betyder det, at vi med 99 pct. sandsynlighed kan 
sige, at den beregnede sammenhæng mellem disse to variabler er korrekt. 
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KAPITEL 4

SKOLEKVALITET 
 

 
Med udgangspunkt i skiftende regeringers 95-procents-målsætning for 
unges påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse, er det 
positivt for den enkelte skole, at en høj andel af afgangsårgangen begyn-
der på en uddannelse efter folkeskolen. Et godt resultat er imidlertid ikke 
skolens fortjeneste alene. En række forhold, som ligger uden for skolens 
indflydelse, trækker op eller ned på resultatet. Vi søger at fjerne disse 
forholds indflydelse ved at korrigere for deres del af ’ansvaret’ for det 
samlede resultat. Ideelt set står vi herefter tilbage med skolens egen på-
virkning, det vi har kaldt skolekvaliteten, og som vi har opstillet i alt fem 
mål for (jf. kapitel 3). 

Skolekvaliteten fortæller os, om skolens faktiske resultat er bedre 
eller ringere end det, man kunne forvente af den, når der er taget højde 
for elevsammensætningen og kommunale forhold. Ved brug af de fem 
veje gennem ungdomsuddannelserne beregner vi i dette kapitel de enkel-
te folkeskolers skolekvalitet og rangordner dem herefter. Rangordningen 
bruger vi til at indplacere den enkelte skole blandt den øverste femtedel, i 
en midtergruppe på 60 pct. og blandt den nederste femtedel. Vi indleder 
med en generel diskussion af selve beregningen og rangordningen af 
skolekvaliteten. Herefter går vi systematisk igennem hver af de fem typer 
af skolekvalitet, hvor vi også identificerer, hvilke særlige karakteristika 
der kendetegner de bedst rangerede skoler. Det skal understreges, at 
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skolekvalitet i denne undersøgelse er, hvad vi måler, nemlig andelen af 
elever, der enten påbegynder eller færdiggør en ungdomsuddannelse. 

BEREGNING AF SKOLEKVALITET 

De unges motivation for at fortsætte i uddannelse efter folkeskolen byg-
ger på et samspil af mange faktorer, hvoraf kun en mindre del har at gøre 
med skolens indflydelse. Andelen, der går videre fra folkeskolen til en 
ungdomsuddannelse, er derfor ikke nødvendigvis retningsgivende for, 
hvor gode skolerne er til at få eleverne videre i uddannelse. En høj påbe-
gyndelsesprocent burde måske være endnu højere, hvis der tages højde 
for de konkrete elever og deres baggrund. Fra tidligere undersøgelser ved 
vi, at elever fra ressourcestærke hjem har en højere sandsynlighed for at 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor har skoler med en høj andel 
af elever med ressourcestærke forældre også en stor andel af elever, der 
får en ungdomsuddannelse, uanset hvor velfungerende skolerne er. 

Det er vigtigt at gøre klart, at der er forskel på, hvad der påvirker 
den enkelte elevs valg, og hvordan vi opgør skolekvalitet samlet set for 
skolen. Den enkelte elevs valg af ungdomsuddannelse er påvirket af for-
ældre og nærmiljø – det er ikke til at komme udenom. Dermed er den 
enkelte skole også påvirket af elevernes sociale baggrund – det står heller 
ikke til diskussion. For at skolerne bliver sammenlignelige, er vi dog nød-
saget til at trække social baggrund ud af beregningen af skolekvalitet. Det 
gør vi, for at sammenligningen reelt måler, hvor gode skolerne er til at få 
eleverne igennem ungdomsuddannelse, frem for hvor ressourcestærk 
elevsammensætning skolerne har. Elever og skoler påvirkes altså af fak-
torer uden for skolen, men skolers kvalitet – hvor gode de er til at få 
eleverne videre i uddannelse – bør ikke opgøres uden at have korrigeret 
for disse faktorer. 

I dette afsnit beregner vi skolekvaliteten, hvor vi tager højde for 
skolernes elevsammensætning og andre faktorer, som skolerne i princip-
pet ikke har indflydelse på. Kapitel 3 gav en grundig gennemgang af 
metoden, hvor skolekvaliteten beregnes som forskellen mellem skolernes 
faktiske og forventede andel af elever inden for en given parameter for 
skolekvalitet. Den faktiske og forventede andel af elever kan også be-
nævnes den korrigerede og den ukorrigerede andel. Dette fordi skolernes 



63 

forventede andel af elever, der eksempelvis går den komplette vej, be-
regnes ved, at man korrigerer for en lang række baggrundsfaktorer. 

FORSKELLENE MELLEM SKOLERNES FORVENTEDE 

OG FAKTISKE PARAMETRE FOR SKOLEKVALITET 

Som nævnt beregnes skolekvaliteten som forskelle mellem skolernes 
faktiske og forventede parametre for skolekvalitet. At der kan være store 
forskelle mellem disse to mål illustreres i figur 4.1. For hver parameter 
for skolekvalitet viser figur 4.1 sammenhængen mellem hver skoles fakti-
ske (lodret akse) og forventede (vandret akse) andel af elever. Hver prik i 
figuren indikerer en skole, og for begge akser gælder, at skolerne er rang-
ordnet, således at de skoler, der ligger nederst til venstre, har det højeste 
mål både for deres faktiske og forventede parametre for skolekvalitet. 

FIGUR 4.1 

For hver vej gennem ungdomsuddannelserne: rangordning af skolerne hen-

holdsvis før og efter korrektion for elevsammensætning 

(Fortsættes)
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FIGUR 4.1 (FORTSAT) 

(Fortsættes)
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FIGUR 4.1 (FORTSAT) 

En placering i nederste højre hjørne fortæller, at skolen faktisk ligger i toppen 
af ranglisten, men at det ikke var forventet. Den har altså overpræsteret 
ved at klare opgaven bedre end forventet. Endelig fortæller en placering i 
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øverste venstre hjørne, at skolen har underpræsteret, idet den mod forvent-
ning ligger lavt på ranglisten. Såfremt elevsammensætningen var uden 
betydning, ville skolerne danne en lige linje omkring 45-grader-aksen. 
Det er imidlertid ikke tilfældet. Skolernes ranglisteplacering ændres, i 
nogle tilfælde markant, når der korrigeres for elevsammensætningen. 
Specielt inden for den snoede vej er der en meget lille sammenhæng mellem 
skolernes placering. På baggrund af figuren kan vi derfor konkludere, at 
det er nødvendigt at tage højde for skolernes elevsammensætning for at 
finde frem til, hvilke skoler der henholdsvis er bedre eller dårligere til at 
få eleverne videre i uddannelsessystemet. 

RANGORDNING AF SKOLERNE UD FRA SKOLEKVALITETEN 

For hver af de fem typer af skolekvalitet samt skolernes samlede skole-
kvalitet viser den dynamiske tabel  
www.kortlink.dk/skolekvalitet/bmae skolernes rangordning 
i forhold til hinanden. I denne tabel er skolerne ordnet i tre kategorier, 
den øverste femtedel, en midtergruppe og den nederste femtedel. Be-
grundelsen for netop at udskille en femtedel i top og bund beror på den 
statistiske usikkerhed i resultaterne. 

På grund af den statistiske usikkerhed vil enhver grænsedragning 
mellem to skolers skolekvalitet medføre en risiko for, at skolerne bytter 
plads, såfremt vi tog en ny måling. 

Hvad der derimod er hævet over diskussion, er, at skoler, som 
tilhører den øverste femtedel, adskiller sig fra skoler i den nederste fem-
tedel. 

Figur 4.1 viser betydningen af den statistiske usikkerhed ved 
hjælp af et eksempel, hvor skolekvaliteten er beregnet på baggrund af 
den lige vej efter 9. klasse. På den lodrette akse måles skolekvaliteten i 
procentpointandele, hvor nul er det forventede mål for skolen. Den 
vandrette akse viser rangordningen af skolerne, hvor de bedste er place-
ret til venstre og de dårligste til højre. Figuren viser tre kurver. Den jæv-
ne kurve i midten viser den beregnede skolekvalitet, mens de mere tak-
kede kurver omkring den jævne kurve viser et 90-procents-
sikkerhedsinterval (jf. kapitel 3). Fortolkningen af sikkerhedsintervallet 
er, at inden for de takkede kurver kan vi med 90 pct. sandsynlighed sige, 
at her ligger den enkelte skoles skolekvalitet eller placering på rangord-
ningen. Tager vi eksempelvis den skole, der er rangordnet nr. 197 (illu-
streret med en lodret sort streg), kan vi med 90 pct. sikkerhed sige, at 

http://www.kortlink.dk/skolekvalitet/bmae
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denne skoles skolekvalitet ligger mellem 0 og 10 procentpoint bedre end 
forventet. Det kan vi se, fordi den nedre grænse i sikkerhedsintervallet er 
0, og den øverste er 10. Det er værd at huske (jf. kapitel 3), at 0 procent-
point ikke er et dårligt mål, det betyder blot, at skolerne præsterer præcis 
som forventet givet deres elevsammensætning. 

FIGUR 4.1  

Eksempel på skolernes inddeling i 20-60-20-percentiler ud fra et 90-procents-

sikkerhedsinterval for rangordning af skolerne. Parameteren for skolekvalitet 

er den lige vej efter 9. klasse  

I Figur 4.1 er der også indtegnet en vandret, sort fed linje ud for den 
gennemsnitlige skolekvalitet (nul). Linjen begynder, hvor den rammer 
den nederste del af sikkerhedsintervallet ved skole nr. 197, og fortsætter, 
til den rammer den øverste del af sikkerhedsintervallet ved skole nr. 790. 
Denne mellemgruppe af skoler kan i princippet have samme rangord-
ning, hvis man ser på sikkerhedsintervallet. Dog er det sikkert, at skoler-
ne rangeret 0-197 og skolerne rangeret 790-985 har forskellig skolekvali-
tet. 
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Givet den statistiske usikkerhed er det derfor meningsfuldt at 
opdele de rangordnede skoler i tre grupper -  20-60-20-percentilerne -  
frem for skolernes absolutte placering. 

ANALYSE AF DE ENKELTE PARAMETRE 
FOR SKOLEKVALITET 

Diskussionen i det foregående afsnit var primært rettet mod den over-
ordnede forklaringsgrad af skolernes rangordning, altså hvor meget for-
skel der er mellem de enkelte skolers placering, og hvordan man i højere 
grad bør fokusere på tre overordnede grupperinger af skolerne frem for 
deres absolutte rangordning. 

I de næste afsnit beskrives skolerne på baggrund af de forskellige 
parametre for skolekvalitet. Vi fokuserer dels på de 10 bedst placerede 
skoler som eksempler for den øverste femtedel samt beskriver nogle 
generelle forskelle i karaktertræk for den øverste og den nederste femte-
del. 

TABEL 4.1 

Skolers fordeling efter de tre karaktertræk: skoler med høj andel af elever 

med anden etnisk baggrund, skoler med høj andel ufaglærte mødre og kom-

munetype 

Andel elever med anden etnisk baggrund end dansk 

Median 5,03 pct. 

Gennemsnit 9,77 pct. 

Antal skoler med høj andel af elever med anden etnisk 
baggrund end dansk over gennemsnittet  276 stk. 

Andel elever med ufaglærte mødre 

Median 24,63 pct. 

Gennemsnit 24,94 pct. 

Antal skoler med høj andel af elever med ufaglærte mødre 
over gennemsnittet  476 stk. 

Antal skoler efter geografisk placering1 

Antal skoler i bykommuner 317 stk. 

Antal skoler i mellemkommuner 562 stk. 

Antal skoler i yder-/ landkommuner 106 stk. 

Antal skoler i alt 985 stk. 
 

1. Kommunedefinitioner er illustreret i figur 4.3. 
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Både i gennemgangen af de 10 bedst placerede skoler og i redegørelsen 
for forskellene mellem øverste og nederste femtedel beskriver vi skolerne 
ud fra tre karaktertræk. Det første karaktertræk er skoler med en høj 
andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk, det andet karak-
tertræk er, hvorvidt skolerne har en høj andel af elever med ufaglærte 
mødre, mens det tredje karaktertræk er kommunetype. Kommunetyper 
er illustreret i figur 4.3. 

Tabel 4.1 giver et overblik over de tre karaktertræk, som vi an-
vender i den videre analyse. Det første karaktertræk, vi ser på, er skoler 
med en høj andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk. De 
985 skoler i analysen har i gennemsnit 10 pct. elever med anden etnisk 
baggrund end dansk. Lidt mere end hver fjerde skole (273) ligger over 
dette gennemsnit, mens resten ligger under. Det første karaktertræk defi-
neres derfor som skoler med mere end 10 pct. elever med anden etnisk 
baggrund end dansk.  

Det andet karaktertræk beskriver skoler med høj andel af elever med 
ufaglærte mødre. Skolerne har i gennemsnit 25 pct. elever med ufaglærte 
mødre. Af de 985 skoler har lidt under halvdelen (476) mere end 25 pct. 
ufaglærte mødre. Disse skoler benævnes derfor skoler med høj andel af 
elever med ufaglærte mødre. 

Det sidste karaktertræk er, hvorvidt skolerne er placeret i hen-
holdsvis en by-, mellem- eller yder-/landkommune. Der er 317 skoler 
placeret i en bykommune, 562 i en mellemkommune og 106 skoler i en 
yder-/landkommune. 

Figur 4.3 viser fordelingen af Danmarks kommuner. Hver 
kommune har fået en gråtone, der henfører til enten by-, mellem-, yder-
/landkommune. Grundet de få yderkommuner lægges disse sammen 
med landkommunerne i vores videre analyse.  
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FIGUR 4.2 

Oversigt over by-, mellem-, land- og yderkommuner 

Anm: Bykommuner er illustreret med den lyseste grå, mellemkommuner med en lidt mørkere 

grå, landkommuner med den mørkeste grå og yderkommuner med sort. 

 

Note: Der anvendes en række forskellige kriterier for at definere yderområderne. I denne 

analyse anvendes By- og Landskabsstyrelsens opdeling i Landsplanredegørelsen. Samme 

opdeling danner baggrund for EU’s Landdistriktsprogram for fordeling af landdistriktsmid-

ler. Opdelingen foretages ud fra 14 forskellige kriterier, herunder befolkningsmønstre, 

indkomster, beskæftigelse, landbrugets betydning mv. Der skelnes mellem fire kommune-

typer; yderkommuner (16), landkommuner (29), mellemkommuner (18) og bykommuner 

(35).  

Kilde: Egen fremstilling på baggrund af By- og Landskabsstyrelsens definition. 
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Med udgangspunkt i de tre ovenstående karaktertræk vil de næste fem 
afsnit nuancere beskrivelsen af skolekvaliteten inden for hver af de fem 
parametre. Alle fem afsnit følger samme opbygning. Først indledes med 
en kort beskrivelse af de 10 bedst placerede skoler og derefter ses nær-
mere på forskellene mellem den øverste og den nederste femtedel. 

SKOLEKVALITET: DEN LIGE VEJ EFTER 9. KLASSE 

I dette afsnit analyserer vi skolekvaliteten, når vi beregner denne ud fra 
den lige vej efter 9. klasse – elever, der påbegynder en ungdomsuddannelse 
lige efter 9. klasse. Vi ser først på de 10 bedste skoler, hvorefter vi ser 
mere bredt på de 20 pct. bedst placerede skoler. 

De 10 skoler med den bedste gennemsnitlige skolekvalitet for 
årgangene 2002-2003 er vist i tabel 4.2, mens alle skolers placering i de 
tre grupper vises i den dynamiske tabel  
www.kortlink.dk/skolekvalitet/bmae. Første kolonne angi-
ver skolens placering fra 1-10, mens anden kolonne angiver skolens fak-
tiske (ukorrigerede) andel af elever, som har påbegyndt en uddannelse 
lige efter 9. klasse. I tredje kolonne oplyses målet for skolekvaliteten, 
som beskriver, hvor meget bedre skolen præsterer i forhold til det, man 
kan forvente, når der tages hensyn til bl.a. skolens elevsammensætning. 
Fjerde og femte kolonne angiver den nedre og øvre grænse for skolekva-
litetens 90-procents-sikkerhedsinterval. Endelig viser de sidste fire ko-
lonner, hvordan skolen er placeret i forhold til de udvalgte karaktertræk 
(jf. tabel 4.1). Det ses bl.a., at ingen af de 10 øverst placerede skoler har 
en etnisk andel over gennemsnittet. Havde vi gengivet hele listen for 
skoler i den øverste femtedel, ville der imidlertid have været en række 
skoler med høj etnisk andel. Den absolutte top er således ikke fuldt re-
præsentativ for hele den øverste femtedel af skoler. 

http://www.kortlink.dk/skolekvalitet/bmae
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TABEL 4.2  

Den lige vej efter 9. kl. Årgang 2002-2008 

 Faktiske 

andel 

Skolekvalitet 90-procents-sikkerhedsinterval 

(nedre og øvre grænse) 

Elever med 

anden etnisk 

baggrund 

Høj andel 

ufaglærte 

mødre 

Bykommune Yder-/ land-

kommune 

Placering 

1 56,9 23,3 19,1 27,1 0 0 1 0 

2 67,7 21,4 17,2 25,8 0 0 1 0 

3 56,9 20,8 16,8 24,8 0 0 1 0 

4 42,4 20,3 14,8 26,0 0 1 0 1 

5 67,0 19,3 14,7 23,4 0 0 0 0 

6 65,7 19,1 14,9 23,4 0 0 1 0 

7 68,6 19,1 14,8 23,2 0 0 0 0 

8 56,1 18,2 12,9 23,6 0 0 0 0 

9 38,9 18,1 10,3 26,4 0 1 0 1 

10 43,4 17,3 13,9 20,8 0 0 0 0 

Landsgennemsnit 28,4 

Anm.: Den faktiske andel er skolernes andel af elever, der går den lige vej efter 9. klasse, før korrektion for elevsammensætningen. Sikkerhedsintervallet definerer de 

nedre og øvre grænser for skolekvaliteten. Elever med anden etnisk baggrund svarer til, at skolen har flere end 10 pct. (landsgennemsnittet) elever med anden etnisk 

baggrund end dansk. Høj andel af ufaglærte mødre svarer til, at skolerne har flere end 25 pct. (landsgennemsnittet) elever med ufaglærte mødre. For de tre karakter-

træk: 1) Elever med anden etnisk baggrund 2) Høj andel af ufaglærte mødre 3) Kommunetype: 1 svarer til, at skolen har dette karaktertræk, mens 0 svarer til, at skolen 

ikke har dette karaktertræk. For kommunetype er referencekategorien mellemkommuner. En skole med værdien nul i både bykommune og yder-/landkommune er 

placeret i en mellemkommune. 
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De 10 bedste skoler i tabel 4.2 får alle flere elever end landsgennemsnittet (25 
pct.) til at påbegynde en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse. Det lave 
landsgennemsnit skal ses i lyset af, at mange elever vælger at tage 10. klasse 
som forberedelse til deres videre uddannelse. Set i lyset af, at eleverne ikke 
blot skal påbegynde, men også helst skal gennemføre en ungdomsuddannel-
se, er det derfor ikke nødvendigvis negativt at have en lav andel 9.-klasses-
elever, som straks påbegynder en ungdomsuddannelse, hvis det ekstra år i 
10. klasse betyder, at færre elever senere falder fra en ungdomsuddannelse. 

Selvom der er en vis spredning i den faktiske andel elever, der 
påbegynder (39-69 pct.), ligger skolekvaliteten meget tæt: 17-23 procent-
point. Den positive skolekvalitet betyder, at den bedste skole ligger 23 
procentpoint højere, end man kunne forvente ud fra elevernes sammen-
sætning. Forventningen til skole nr. 1 er, at den ’kun’ skulle have 34 pct. 
(57-23 pct.) til at påbegynde direkte efter 9. klasse, men skolen præsterer 
bedre end forventet og har formået at hæve andelen af elever, der tager 
den lige vej efter 9. klasse til hele 57 pct. Den høje andel ligger langt over 
landsgennemsnittet. Det skal dog nævnes, at sikkerhedsintervallet for 
skole nr. 1 spænder fra 19-27 procentpoint. 

De tre skolekaraktertræk ses i de sidste fire kolonner i tabellen. 
De siger hver især noget om, hvilken type skole der er tale om. Ingen af 
disse skoler har en høj andel af elever med anden etnisk baggrund end 
dansk, og kun 2 ud af de 10 skoler har en høj andel af elever med ufag-
lærte mødre. Tilsvarende er der også kun 2 ud af de 10 skoler, der ligger i 
en yder-/landkommune. 

TABEL 4.3 

Den lige vej efter 9. kl. Årgang 2002-2008 

Elever med 

anden etnisk 

baggrund 

Høj andel 

ufaglærte 

mødre 

Bykom-

mune 

Yder-/ land-

kommune 

Bench-

mark 

Top (20 pct.) 21 18 23 28 20 

Midt (60 pct.) 74 73 70 59 60 

Bund (20 pct.) 5 9 7 13 20 
 

Anm.: Høj andel af elever med anden etnisk baggrund svarer til, at skolen har flere end 10 pct. 

(landsgennemsnittet) elever med anden etnisk baggrund end dansk. Høj andel af ufaglærte 

mødre svarer til, at skolerne har flere end 25 pct. (landsgennemsnittet) elever med ufaglærte 

mødre. For kommunetype er referencekategorien mellemkommuner. Benchmark-værdien 

svarer til den forventede fordeling af elever inden for de tre karaktertræk, såfremt karakter-

trækket er ligeligt fordelt. (Karaktertræk: 1) Høj andel elever med anden etnisk baggrund 2) Høj 

andel elever med ufaglærte mødre og 3) Kommunetype). 
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Ser vi i stedet nærmere på forskellene mellem den øverste og den neder-
ste femtedel, viser tabel 4.3 skolernes gennemsnitlige fordeling af de tre 
karaktertræk. I tabellens sidste kolonne vises et benchmark, hvilket indi-
kerer den procentandel som hvert af de tre karaktertræk bør have, så-
fremt dette karaktertræk er ligeligt fordelt i forhold til gruppens størrelse. 
Benchmarket fordeler sig derfor til 20-60-20 pct. 

Gennemsnitsfordelingerne for skoler i den øverste femtedel i ta-
bel 4.3, viser, at de bedst præsterende skoler hverken er underrepræsen-
terede i gruppen af skoler med en høj andel af elever med anden etnisk 
baggrund end dansk eller i gruppen af skoler med en høj andel af elever 
med ufaglærte mødre, idet begge ligger tæt på benchmark-værdien på 20 
pct. (henholdsvis 21 og 18 pct.). For den nederste femtedel er det imid-
lertid værd at bemærke, at de er underrepræsenterede i gruppen af skoler 
med en høj andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk og i 
gruppen af skoler med en høj andel af elever med ufaglærte mødre med 
mål på henholdsvis 5 og 9 pct. Yder-/landkommuner er dog overrepræ-
senterede i toppen, mens de i bunden er underrepræsenterede med en 
værdi på 13 pct. 

KARAKTERISTIK AF DE BEDST PRÆSTERENDE SKOLER 

- Skoler med høj andel af elever med anden etnisk baggrund end 
dansk er hverken over- eller underrepræsenterede i denne gruppe 

- Skoler med høj andel af elever med ufaglærte mødre er hverken 
over- eller underrepræsenterede i denne gruppe 

- Skolerne er overrepræsenterede i yder-/landkommunerne. 

SKOLEKVALITET: DEN LIGE VEJ  
EFTER 9. ELLER 10. KLASSE 

Som for den lige vej efter 9. klasse i det foregående afsnit vil vi på tilsvarende 
vis beskrive den lige vej efter 9. eller 10. klasse. Sidstnævnte er så at sige en 
udvidelse af førstnævnte overgangsmodel. Derfor vil en høj overgangsra-
te direkte efter 9. klasse også tale for en høj overgangsrate efter 9. eller 
10. klasse. Omvendt kan skolerne samlet set godt have en høj andel af 
elever, der går den lige vej efter 9. eller 10. klasse, uden at skolerne er 
specielt gode til at få eleverne videre i en ungdomsuddannelse allerede 
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efter 9. klasse. Men så skal skolerne være gode til at få eleverne videre 
efter 10. klasse. 

Tabel 4.4 viser de 10 bedste skoler i forhold til andelen af elever, 
der går den lige vej efter 9. eller 10. klasse. Da skolerne ikke er identifice-
ret med navn, kan man ikke se, at de 10 skoler i denne top-10 er nogle 
andre skoler end i den første top-10. Men det er faktisk tilfældet. Det er 
med andre ord forskellige skoler, der er gode inden for forskellige para-
metre. Specifikationen af kolonnerne i tabellen er den samme som i for-
rige afsnit, og den dynamiske tabel                      
www.kortlink.dk/skolekvalitet/bmae  viser de enkelte sko-
lers placering inden for de tre grupper. Hvor meget de enkelte skolers 
beregnede skolekvalitet er korreleret, ser vi nærmere på i afsnittet: Den 
samlede skolekvalitet. 

Ser vi imidlertid først nærmere på skolernes faktiske andel af 
elever, der går den lige vej efter 9. klasse eller 10. klasse, viser det sig, at 
de bedst præsterende skoler alle ligger over landsgennemsnittet (63 pct.) 
med undtagelse af skole nr. 10. Den bedste skole har 74 pct. elever, der 
går den lige vej efter 9. eller 10. klasse og en skolekvalitet på 19 procent-
point over det forventede niveau. Til sammenligning ville skolen på 6. 
pladsen, som har den højeste faktiske andel i top-10, rangere højere på 
listen end skole nr. 1, hvis vi blot vurderede skolens faktiske andel, hvor 
vi ikke tager højde for bl.a. skolernes elevsammensætning. 
 

http://www.kortlink.dk/skolekvalitet/bmae
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TABEL 4.4 

Den lige vej efter 9. eller 10. kl. Årgang 2002-2007 

 Faktiske andel Skolekvalitet 90-procents-

sikkerhedsinterval (nedre 

og øvre grænse) 

Elever med 

anden etnisk 

baggrund 

Høj andel 

ufaglærte 

mødre 

Bykommune Yder-/ land-

kommune 

Placering 

1 74,3 19,3 12,2 26,2 0 1 0 0 

2 77,2 15,0 11,4 18,5 0 0 0 1 

3 81,6 13,2 7,6 18,3 0 0 0 0 

4 68,2 12,2 7,2 16,6 1 1 0 0 

5 75,3 12,0 6,4 17,7 0 0 0 1 

6 84,0 11,9 8,8 14,9 0 0 0 0 

7 72,3 11,1 6,9 15,4 1 1 0 0 

8 68,8 10,9 5,4 15,9 0 1 0 1 

9 72,9 10,8 6,4 15,0 0 1 0 0 

10 61,1 10,8 5,2 16,3 0 1 0 0 

Landsgennemsnit  62,8 
 

Anm.: Den faktiske andel er skolernes andel af elever, der går den lige vej efter 9. eller 10. klasse, før korrektion for elevsammensætningen. Sikkerhedsintervallet define-

rer de nedre og øvre grænser for skolekvaliteten. Elever med anden etnisk baggrund svarer til, at skolen har flere end 10 pct. (landsgennemsnittet) elever med anden 

etnisk baggrund end dansk. Høj andel af ufaglærte mødre svarer til, at skolerne har flere end 25 pct. (landsgennemsnittet) elever med ufaglærte mødre. For de tre karak-

tertræk: 1) Elever med anden etnisk baggrund 2) Høj andel af ufaglærte mødre 3) Kommunetype: 1 svarer til, at skolen har dette karaktertræk, mens 0 svarer til, at 

skolen ikke har dette karaktertræk. For kommunetype er referencekategorien mellemkommuner. En skole med værdien nul i både bykommune og yder-/landkommune er 

placeret i en mellemkommune. 
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TABEL 4.5 

Den lige vej efter 9. eller 10. kl. Årgang 2002-2007 

Elever med 

anden etnisk 

baggrund 

Høj andel 

ufaglærte 

mødre 

Bykom-

mune 

Yder-/ 

land-

kommune 

Bench-

mark 

Top (20 pct.) 19 19 18 32 20 

Midt (60 pct.) 70 69 73 60 60 

Bund (20 pct.) 11 12 9 8 20 
 

Anm.: Høj andel af elever med anden etnisk baggrund svarer til, at skolen har flere end 10 pct. 

(landsgennemsnittet) elever med anden etnisk baggrund end dansk. Høj andel af ufaglærte 

mødre svarer til, at skolerne har flere end 25 pct. (landsgennemsnittet) elever med ufaglærte 

mødre. For kommunetype er referencekategorien mellemkommuner. Benchmark-værdien 

svarer til den forventede fordeling af elever inden for de tre karaktertræk, såfremt karakter-

trækket er ligeligt fordelt. (Karaktertræk: 1) Høj andel elever med anden etnisk baggrund 2) Høj 

andel elever med ufaglærte mødre og 3) Kommunetype). 

Ser vi nærmere på fordelingen inden for de tre grupper, viser tabel 4.5, at 
bund 20 pct. har få skoler med høj andel af elever med anden etnisk 
baggrund end dansk, har få skoler med en høj andel af elever med ufag-
lærte mødre og primært er placeret i mellemkommunerne. Det er således 
på ingen måder entydigt, at skoler med lav skolekvalitet samtidig er de 
skoler, der har flest af de elever, man umiddelbart forbinder med at være 
mere ressourcekrævende. De bedste skoler ligger derimod meget gen-
nemsnitligt inden for de tre karaktertræk. De bedste skoler er dog over-
repræsenterede inden for yder-/landkommunerne. 

KARAKTERISTIK AF DE BEDST PRÆSTERENDE SKOLER 

- Skolerne er hverken over- eller underrepræsenterede blandt sko-
ler med en høj andel af elever med anden etnisk baggrund end 
dansk 

- Skolerne er hverken over- eller underrepræsenterede blandt sko-
ler med en høj andel af elever med ufaglærte mødre 

- Skolerne er overrepræsenterede i yder-/landkommuner. 
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SKOLEKVALITET: DEN KOMPLETTE VEJ 

Den komplette vej ligger i forlængelse af det forrige afsnit. Vi fokuserer nu 
på, hvor gode skolerne er til at få de unge til at gennemføre en ung-
domsuddannelse inden for de første 5 år efter 9.-klasses-afgangs-
eksamen. 

Generelt set er det andre skoler, der ligger i top-10 inden for den 
komplette vej, end det var tilfældet med den lige vej efter 9. klasse, fordi para-
meteren for skolekvalitet nu er ændret. 
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TABEL 4.6 

Den komplette vej. Årgang 2002-2003. 

Faktiske andel Skolekvalitet 90-procents-

sikkerhedsinterval (nedre og 

øvre grænse) 

Elever med 

anden etnisk 

baggrund 

Høj andel 

ufaglærte 

mødre 

Bykommune Yder-/ 

landkommune 

Placering 

1 57,8 22,1 11,3 33,4 1 1 0 1 

2 88,8 20,1 14,2 25,7 0 0 0 0 

3 82,9 20,0 13,3 26,2 0 0 0 0 

4 79,0 17,5 9,8 24,9 0 1 0 0 

5 72,8 17,1 10,1 23,5 1 1 0 0 

6 78,8 15,6 6,3 23,9 0 1 0 0 

7 74,0 15,5 6,9 23,6 0 0 0 0 

8 83,3 15,4 8,2 22,1 1 0 0 1 

9 71,3 15,1 1,9 27,8 0 1 0 0 

10 89,7 14,8 8,8 20,3 0 0 0 1 

Landsgennemsnit 65,5 

Anm.: Den faktiske andel er skolernes andel af elever, der går den komplette vej, før korrektion for elevsammensætningen. Sikkerhedsintervallet definerer de nedre og 

øvre grænser for skolekvaliteten. Elever med anden etnisk baggrund svarer til, at skolen har flere end 10 pct. (landsgennemsnittet) elever med anden etnisk baggrund 

end dansk. Høj andel af ufaglærte mødre svarer til, at skolerne har flere end 25 pct. (landsgennemsnittet) elever med ufaglærte mødre. For de tre karaktertræk: 1) Elever 

med anden etnisk baggrund 2) Høj andel af ufaglærte mødre 3) Kommunetype: 1 svarer til, at skolen har dette karaktertræk, mens 0 svarer til, at skolen ikke har dette 

karaktertræk. For kommunetype er referencekategorien mellemkommuner. En skole med værdien 0 i både bykommune og yder-/landkommune er placeret i en mellem-

kommune.  
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Den skole, der placerer sig bedst i tabel 4.6, fordi den præsterer det stør-
ste løft i forhold til, hvad man kunne forvente af den, er interessant. 
Andelen af elever fra denne skole, som kommer igennem en uddannelse, 
er nemlig ikke specielt høj. 58 pct. går den komplette vej, hvilket er lave-
re end landsgennemsnittet. Men skolens elevsammensætning er sådan, at 
man kun skulle forvente 36 pct. gennemførelse. Hvis vi kun havde set på 
de rå tal for gennemførelse, ville denne skole være blevet anset for mid-
delmådigt præsterende. Men når der tages hensyn til dens svage ud-
gangspunkt, fremstår den tværtimod som den allerbedste. 

Den næstbedste skole har en faktisk andel på 89 pct., altså 31 pro-
centpoint højere end skole nr. 1, men skolekvaliteten hos både skole nr. 1 og 
skole nr. 2 ligger dog meget tæt: henholdsvis 20,1 og 22,1 procentpoint. Den 
positive skolekvalitet betyder, at den bedste skole ligger 22 procentpoint 
højere, end man kunne forvente ud fra elevernes sammensætning. Skolekva-
liteten skal dog ses i sammenhæng med sikkerhedsintervallet, som for skole 
nr. 1 spænder bredt fra 11-33 procentpoint. 

De 10 skoler, der er bedst til at få de unge igennem en ung-
domsuddannelse, lader til at ligge i by- eller mellemkommuner. Tre af 
skolerne i top 10 har en høj andel af elever med anden etnisk baggrund 
end dansk. Skolen på førstepladsen har fx 68 pct. elever med anden et-
nisk baggrund end dansk. På top-10-listen har halvdelen af skolerne en 
høj andel af elever, hvis mødre er ufaglærte. En stor andel ufaglærte 
mødre er en indikator for en skole med flere børn, som kommer fra 
mindre ressourcestærke hjem.  

TABEL 4.7 

Den komplette vej. Årgang 2002-2003 

Elever med 

anden etnisk 

baggrund 

Høj andel 

ufaglærte 

mødre 

Bykom-

mune 

Yder-/ 

 landkom-

mune 

Bench-

mark 

Top (20 pct.) 16 22 15 26 20 

Midt (60 pct.) 74 67 75 66 60 

Bund (20 pct.) 10 11 10 8 20 
 

Anm.: Høj andel af elever med anden etnisk baggrund svarer til, at skolen har flere end 10 pct. 

(landsgennemsnittet) elever med anden etnisk baggrund end dansk. Høj andel af ufaglærte 

mødre svarer til, at skolerne har flere end 25 pct. (landsgennemsnittet) elever med ufaglærte 

mødre. For kommunetype er referencekategorien mellemkommuner. Benchmark-værdien 

svarer til den forventede fordeling af elever inden for de tre karaktertræk, såfremt karakter-

trækket er ligeligt fordelt. (Karaktertræk: 1) Høj andel elever med anden etnisk baggrund 2) Høj 

andel elever med ufaglærte mødre og 3) Kommunetype).  
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Både skoler i den øverste og den nederste femtedel kendetegnes ved at 
have en andel elever med anden etnisk baggrund end dansk under gen-
nemsnittet, idet de begge ligger under benchmark-værdien på 20 pct. 
Med hensyn til skolernes andel af elever med ufaglærte mødre er disse 
hverken under- eller overrepræsenterede i toppen. Skoler i bykommuner 
ligger primært i midtergruppen, mens skoler i yder-/landkommuner er 
overrepræsenterede i den øverste femtedel af skolerne. 

KARAKTERISTIK AF DE BEDST PRÆSTERENDE SKOLER 

- Skoler med høj andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk 
er underrepræsenterede i denne gruppe 

- Skoler med høj andel af elever med ufaglærte mødre er hverken over- 
eller underrepræsenterede i denne gruppe 

- Skolerne er underrepræsenterede i bykommuner 
- Skolerne er overrepræsenterede i yder-/landkommunerne. 

SKOLEKVALITET: DEN SNOEDE VEJ 

I de forrige tre afsnit er det blevet tydeliggjort, at skoler præsterer for-
skelligt inden for forskellige parametre. Den snoede vej dækker over de 
skoler, der både er gode til at få elever til at gennemføre uddannelse in-
den for 5 år efter afgangseksamen i 9. klasse (den komplette vej), og som 
har haft elever, der er i gang med en uddannelse 5 år efter afgangseksa-
men. Hvis en skole er god til at få elever til at gennemføre en uddannel-
se, vil den også have en høj andel af elever, der går den snoede vej. Til 
forskel fra den komplette vej vil den snoede vej tillige opfange skoler med 
de lidt tøvende eller usikre elever, der trods alt går i gang med en uddan-
nelse, men ikke straks efter 9. eller 10. klasse. Den senere start kan være 
en forklaring på, at de endnu ikke har gennemført deres uddannelse. En 
anden forklaring kan være, at de har skiftet uddannelse undervejs (af-
brudt én uddannelse og startet på en anden). 

Som i de forrige afsnit er de bedste skoler og relevante karakteri-
stika for de 10 bedste skoler beskrevet i tabel 4.8. Eksempelvis ses det, at 
de to skoler, der ligger nummer 1 og 2 med henholdsvis 16,3 og 16,0 
procentpoint højere skolekvalitet end forventet, har vidt forskellige fakti-
ske andele af elever, der går den snoede vej (henholdsvis 63 pct. og 85 
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pct.). 8 ud af 10 skoler i top-10 har ligeledes en høj andel af elever med 
ufaglærte mødre, og to skoler (nr. 1 og nr. 5) har en høj andel af elever 
med anden etnisk baggrund end dansk. 
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TABEL 4.8 

Den snoede vej . Årgang 2002-2003 

Faktiske andel Skolekvalitet 90-procents-

sikkerhedsinterval  

(nedre og øvre grænse) 

Elever med 

anden etnisk 

baggrund 

Høj andel 

ufaglærte 

mødre 

Bykommune Yder-/ 

landkom-

mune 

Placering 

1 63,3 16,3 5,6 26,5 1 1 1 0 

2 85,4 16,0 9,5 22,4 0 1 0 0 

3 88,9 15,1 8,0 21,4 0 1 0 0 

4 88,4 13,7 5,9 20,7 0 1 0 0 

5 81,7 13,2 7,3 18,9 1 1 0 0 

6 83,5 13,2 5,3 20,7 0 1 0 0 

7 85,2 12,9 6,0 19,4 0 0 0 0 

8 85,3 12,9 5,1 20,6 0 1 0 0 

9 96,1 12,7 8,9 16,3 0 0 1 0 

10 89,8 12,6 7,4 17,8 0 1 0 0 

Landsgennemsnit 76,2 

Anm.: Den faktiske andel er skolernes andel af elever, der går den snoede vej, før korrektion for elevsammensætningen. Sikkerhedsintervallet definerer de nedre og øvre 

grænser for skolekvaliteten. Elever med anden etnisk baggrund svarer til, at skolen har flere end 10 pct. (landsgennemsnittet) elever med anden etnisk baggrund end 

dansk. Høj andel af ufaglærte mødre svarer til, at skolerne har flere end 25 pct. (landsgennemsnittet) elever med ufaglærte mødre. For de tre karaktertræk: 1) Elever 

med anden etnisk baggrund 2) Høj andel af ufaglærte mødre 3) Kommunetype: 1 svarer til, at skolen har dette karaktertræk, mens 0 svarer til, at skolen ikke har dette 

karaktertræk. For kommunetype er referencekategorien mellemkommuner. En skole med værdien 0 i både bykommune og yder-/landkommune er placeret i en mellem-

kommune. 
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Tabel 4.9 viser landsgennemsnittet for skolernes faktiske andel af elever, 
der går den snoede vej.  

TABEL 4.9  

Den snoede vej . Årgang 2002-2003 

Elever 

med anden 

etnisk 

baggrund 

Høj andel 

ufaglærte 

mødre 

Bykom-

mune 

Yder-/ 

landkom-

mune 

Bench-

mark 

Top (20 pct.) 19 21 16 30 20 

Midt (60 pct.) 69 68 72 60 60 

Bund (20 pct.) 12 11 12 10 20 
 

Anm.: Høj andel af elever med anden etnisk baggrund svarer til, at skolen har flere end 10 pct. 

(landsgennemsnittet) elever med anden etnisk baggrund end dansk. Høj andel af ufaglærte 

mødre svarer til, at skolerne har flere end 25 pct. (landsgennemsnittet) elever med ufaglærte 

mødre. For kommunetype er referencekategorien mellemkommuner. Benchmark-værdien 

svarer til den forventede fordeling af elever inden for de tre karaktertræk, såfremt karakter-

trækket er ligeligt fordelt. (Karaktertræk: 1) Høj andel elever med anden etnisk baggrund 2) Høj 

andel elever med ufaglærte mødre og 3) Kommunetype). 

Ser man derimod på forskellene mellem toppen og bunden i tabel 4.9, 
tegner der sig et noget andet billede. De øverst placerede skoler er hver-
ken over- eller underrepræsenteret i gruppen af skoler med en høj andel 
af elever med anden etnisk baggrund end dansk eller i gruppen af skoler 
med en høj andel af elever med ufaglærte mødre. Skolerne er derimod 
overrepræsenterede i yder-/landkommunerne. Som vi har set i de tidlige-
re tabeller, er de dårligste skoler underrepræsenterede inden for de to 
første karaktertræk og primært placeret i mellemkommunerne. 

KARAKTERISTIK AF DE BEDST PRÆSTERENDE SKOLER 

- Skolerne er hverken over- eller underrepræsenterede blandt skoler 
med en høj andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk 

- Skolerne er hverken over- eller underrepræsenterede blandt skoler 
med en høj andel af elever med ufaglærte mødre 

- Skolerne er overrepræsenterede i yder-/landkommunerne. 
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SKOLEKVALITET: DEN LANGE VEJ 

For at regeringen skal nå målet på 95 pct., er det nødvendigt, at skolerne 
forbereder så mange elever som muligt, så de bliver i stand til at tage en 
ungdomsuddannelse. Den lange vej opfanger andelen af elever, der ikke 
har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse 4 år efter 
endt 9.-klasses-afgangseksamen. Det er de unge, som udgør den uddan-
nelsesmæssige restgruppe. Den bedst rangerede skole inden for den lan-
ge vej er skolen med færrest elever inden for den lange vej. Det vil sige, 
at den har flest elever, der ikke går den lange vej. 

I tabel 4.10 går nogle få skoler igen fra tabel 4.2 og tabel 4.4. 
Nogle skoler klarer sig med andre ord godt på flere parametre. Andre 
skoler udmærker sig hverken på den ene eller anden parameter. Lands-
gennemsnittet for skolernes faktiske andele, der ikke går den lange vej, er 
75 pct. 8 ud af de 10 bedst placerede skoler ligger i intervallet 80-90 pct. 
Dog er det interessant, at den bedst placerede skole kun har 73 pct. ele-
ver, som ikke går den lange vej, dvs. at den har en restgruppeprocent på 
27. Set i forhold til, hvad man kunne forvente af denne skole, er det 
imidlertid et rigtig godt resultat. 

Som det fremgår af tabel 4.10, er forskellige typer skoler repræ-
senteret i top-10. 4 ud af de 10 skoler har en høj andel af elever med 
anden etnisk baggrund end dansk, 8 ud af de 10 skoler har en høj andel 
af elever med ufaglærte mødre, mens 5 ud af de 10 skoler ligger i en mel-
lemkommune. 



86 

TABEL 4.10 

Den lange vej. Årgang 2002-2004 

Faktiske 

andel 

Skole-

kvalitet 

90-procents-

sikkerhedsinterval (nedre og 

øvre grænse) 

Elever med anden 

etnisk baggrund 

Høj andel 

ufaglærte 

mødre 

Bykommune Yder-/ 

landkommune 

Placering 

1 73,4 15,5 6,5 24,6 1 1 1 0 

2 84,8 14,8 8,0 20,9 0 1 0 1 

3 87,6 13,4 7,2 19,0 0 1 0 0 

4 82,9 12,6 6,0 18,9 1 1 0 1 

5 82,5 12,2 5,6 18,6 0 1 0 0 

6 82,8 11,7 4,9 18,0 0 1 0 0 

7 79,8 11,6 4,8 17,9 0 1 0 0 

8 59,1 11,4 3,1 20,3 1 1 1 0 

9 83,9 11,4 7,0 15,9 1 0 0 1 

10 89,2 11,4 4,3 17,9 0 0 0 0 

Landsgennemsnit  74,5 
 

Anm.: Den faktiske andel er skolernes andel af elever, der ikke går den lange vej, før korrektion for elevsammensætningen. Sikkerhedsintervallet definerer de nedre og 

øvre grænser for skolekvaliteten. Elever med anden etnisk baggrund svarer til, at skolen har flere end 10 pct. (landsgennemsnittet) elever med anden etnisk baggrund 

end dansk. Høj andel af ufaglærte mødre svarer til, at skolerne har flere end 25 pct. (landsgennemsnittet) elever med ufaglærte mødre. For de tre karaktertræk: 1) Elever 

med anden etnisk baggrund 2) Høj andel af ufaglærte mødre 3) Kommunetype: 1 svarer til, at skolen har dette karaktertræk, mens 0 svarer til, at skolen ikke har dette 

karaktertræk. For kommunetype er referencekategorien mellemkommuner. En skole med værdien 0 i både bykommune og yder-/landkommune er placeret i en mellem-

kommune. 
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TABEL 4.11  

Den lange vej. Årgang 2002-2004 

Elever med 

anden 

etnisk 

baggrund 

Høj andel 

ufaglærte 

mødre 

Bykommune Yder-/ 

landkom-

mune 

Benchmark 

Top (20 pct.) 20 23 15 29 20 

Midt (60 pct.) 67 66 73 62 60 

Bund (20 pct.) 13 11 12 9 20 
 

Anm.: Høj andel af elever med anden etnisk baggrund svarer til, at skolen har flere end 10 pct. 

(landsgennemsnittet) elever med anden etnisk baggrund end dansk. Høj andel af ufaglærte 

mødre svarer til, at skolerne har flere end 25 pct. (landsgennemsnittet) elever med ufaglærte 

mødre. For kommunetype er referencekategorien mellemkommuner. Benchmark-værdien 

svarer til den forventede fordeling af elever inden for de tre karaktertræk, såfremt karakter-

trækket er ligeligt fordelt. (Karaktertræk: 1) Høj andel elever med anden etnisk baggrund 2) Høj 

andel elever med ufaglærte mødre og 3) Kommunetype). 

Ser man på gennemsnitsbetragtningerne for henholdsvis de bedste 20 
pct. og de dårligste 20 pct. skoler i tabel 4.11, er fordelingen mindre 
spredt. De bedste skoler – dvs. dem med en høj andel af elever, der ikke 
går den lange vej – er hverken over- eller underrepræsenterede inden for 
skoler med en høj andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk. 
Ligeledes er de bedste skoler kun en smule overrepræsenterede inden for 
gruppen af skoler med en høj andel af elever med ufaglærte mødre. De 
bedste skoler er dog overrepræsenterede i yder-/landkommunerne og 
underrepræsenterede i bykommunerne. For alle tre karaktertræk er de 
dårligste skoler imidlertid underrepræsenterede, hvilket igen tyder på, at 
man ikke entydigt kan sige, at skoler med relativt ressourcesvage elever 
også er skoler med en lav skolekvalitet. 

KARAKTERISTIK AF DE BEDST PRÆSTERENDE SKOLER 

- Skolerne er hverken over- eller underrepræsenterede blandt skoler 
med en høj andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk 

- Skolerne er en smule overrepræsenterede blandt skoler med en høj 
andel af elever med ufaglærte mødre 

- Skolerne er underrepræsenterede i bykommunerne 
- Skolerne er overrepræsenterede i yder-/landkommunerne. 
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DEN SAMLEDE SKOLEKVALITET 

Ud fra den måde, hvorpå skolekvaliteten er beskrevet i det foregående, er 
der forskel på skolernes rangordning, alt efter hvilket af de fem mål der 
lægges til grund for placeringen. Vi vil nu se nærmere på, hvor stor over-
ensstemmelse der er mellem de enkelte mål. Samtidig indfører vi et sjette 
mål: Den samlede skolekvalitet, som er et simpelt gennemsnit af de fem mål 
for skolekvalitet. 

Vi ser først på, hvorledes sammenhængen er mellem den bereg-
nede skolekvalitet inden for hver af de fem parametre for skolekvalitet. 
Derefter ser vi på, hvordan de 10 bedste skoler ud fra den samlede rang-
ordning fordeler sig i forhold til de forskellige typer af skolekvalitet. Til 
sidst i afsnittet ser vi på, hvordan skoler i den øverste og den nederste 
femtedel fordeler sig i forhold til de tre karaktertræk (høj andel af elever 
med anden etnisk baggrund, høj andel af elever med ufaglærte mødre 
samt kommunetype). 

KORRELATIONEN MELLEM DE FEM TYPER AF SKOLEKVALITET 

Dette afsnit ser på korrelationen mellem de fem typer af skolekvalitet 
ved hjælp af korrelationsmatricer for på den måde at analysere, hvorvidt 
der er et bestemt mønster med hensyn til, hvordan skolerne klarer sig 
inden for de forskellige typer af skolekvalitet.  

TABEL 4.12  

Korrelationer mellem de forskellige typer af skolekvalitet 

Den lige 

vej efter 9. 

kl. 

Den lige 

vej efter 

9. eller 

10. kl. 

Den 

kom-

plette 

vej 

Den 

snoe-

de vej 

Den 

lange 

vej 

Den lige vej efter 9. kl. 100 

Den lige vej efter 9. eller 10. kl. 43 100 

Den komplette vej 

 14 45 100 

Den snoede vej 

 9 34 77 100 

Den lange vej 

 12 45 66 76 100 
 

Anm.: Tabellen viser korrelationerne mellem de fem typer af skolekvalitet.  
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Tabel 4.12 præsenterer korrelationerne mellem de fem typer af skolekva-
litet. Korrelationskoefficienten måler styrken af sammenhængen mellem 
de fem typer i procent. Styrken måles på en skala fra -100 til 100, hvor 0 
betyder, at der ingen sammenhæng er mellem to parametre, mens værdi-
erne -100 og 100 indikerer en fuldstændig positiv eller negativ sammen-
hæng12. 

Idet der er overlap i den måde, hvorpå de enkelte parametre for 
skolekvalitet er konstrueret, vil nogle af korrelationerne imellem typerne 
af skolekvalitet naturligvis være høje. Vi undlader derfor at beskrive dis-
se. Dette gælder korrelationerne mellem den komplette vej og den snoe-
de vej (78 pct.), korrelationerne mellem den snoede vej og den lange vej 
(76 pct.), korrelationen mellem den lige vej efter 9. klasse og den lige vej 
efter 9. eller 10. klasse (43 pct.) og til dels også korrelationen mellem den 
lange vej og den komplette vej (66 pct.). 

Et interessant billede tegner sig imidlertid, hvis vi ser på, hvor-
dan skolekvaliteten beregnet på baggrund af den komplette vej er korre-
leret med skolekvaliteten beregnet på baggrund af andelen af elever, der 
enten går den lige vej efter 9. klasse eller efter 9. eller 10. klasse. Korrela-
tionen mellem skolekvaliteten beregnet på baggrund af den komplette 
vej og den lige vej efter 9. klasse er 14 pct. Der synes derfor ikke at være 
nogen stærk sammenhæng mellem de skoler, der er gode til at få gjort 
elever uddannelsesparate efter 9. klasse, og de skoler, der scorer højt i 
skolekvaliteten målt ud fra andelen af elever, der gennemfører en ung-
domsuddannelse. 

Ser man derimod på de skoler, der er gode til at få eleverne til at 
påbegynde en ungdomsuddannelse enten efter 9. eller 10. klasse, er 45 
pct. af disse korreleret med at gennemføre en ungdomsuddannelse inden 
for 5 år. 

Den laveste sammenhæng finder vi mellem de skoler, der scorer 
højt i skolekvaliteten målt ud fra den snoede vej og den lige vej efter 9. 
klasse (korrelation på 6 pct.). Det tyder på, at det heller ikke er de skoler, 
der får deres elever hurtigt i gang, der nødvendigvis er gode til at få ele-

 
 
12 Med andre ord fortolkes værdien -100 som en fuldstændig modsatrettet sammenhæng, således at 

når én type skolekvalitet stiger med én, vil sammenligningstypen aftage med én. Modsat betyder 
værdien 100 en fuldstændig ensrettet sammenhæng, hvorved en stigning på én i den ene type af 
skolekvalitet, betyder en stigning på én i en anden type skolekvalitet. 
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verne til enten at blive i uddannelsessystemet eller at gennemføre en 
uddannelse. 

EKSEMPLER PÅ DEN SAMLEDE SKOLEKVALITET 

I dette afsnit giver vi nogle eksempler på, hvordan skolerne placerer sig 
inden for henholdsvis den samlede skolekvalitet og hver af de fem typer 
af skolekvalitet. 

I beregningen af den samlede skolekvalitet indgår hver type af 
skolekvalitet med den samme vægt. Dog indgår andelen af elever, der 
gennemfører en ungdomsuddannelse inden for 5 år, både i den komplette 
vej og den snoede vej. Tillige indgår andelen af elever, der går den lige vej 
efter 9. klasse, også i to parametre, nemlig den lige vej efter 9. klasse og den 
lige vej efter 9. eller 10. klasse. Der er dog god mening i både at lade gen-
nemførelsesprocenterne og tidlig tilgang til ungdomsuddannelserne indgå 
med ekstra vægt i den samlede beregning. Begge er et centralt tema i 
regeringens uddannelsesmæssige målsætninger. 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (herefter AE) (2009) konklu-
derer også, at uddannelse er en af nøglerne til at opretholde finansierin-
gen af fremtidens velfærdssamfund, fordi uddannelse øger arbejdsstyr-
kens kompetencer markant. Såfremt vi ønsker at bibeholde velfærdssam-
fundets nuværende niveau, finder AE (2009) tillige, at et øget uddannel-
sesniveau i befolkningen er et alternativ til nødvendige reformer på ar-
bejdsmarkedet. Givet at eleverne gennemfører, vil det også være hen-
sigtsmæssigt at få eleverne tidligere i gang med en ungdomsuddannelse, 
så arbejdsmarkedet kan få mere kvalificeret arbejdskraft hurtigere. 

Tabel 4.13 lister de 10 bedst placerede skoler ud fra den samlede 
skolekvalitet, samt hvordan de samme skoler er placeret ud fra de fem 
typer af skolekvalitet. Skolernes samlede placering inden for skolekvalite-
tens tre grupper (øverste femtedel, mellemgruppen og nederste femtedel) 
er listet i den dynamiske tabel D1 [her indsættes dynamisk link]. 
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TABEL 4.13 

De 10 samlet set bedste skolers placering inden for hver parameter for skolekvalitet 

Samlet placering Den komplette vej Den lige vej efter 9. kl. Den lige vej efter 9. 

eller 10. kl. 

Den snoede vej Den lange vej 

0 0 291 12 0 7 

1 4 21 11 4 137 

2 3 118 9 11 6 

3 2 130 19 18 13 

4 18 152 3 13 15 

5 11 7 427 39 37 

6 1 226 212 14 43 

7 8 86 359 12 22 

8 86 4 25 125 198 

9 55 60 1 173 85 

Anm.: Tabellen viser skolernes placering inden for hver af de fem typer skolekvalitet og deres samlede skolekvalitet. Den samlede skolekvalitet er beregnet som gennem-

snittet af de fem typer af skolekvalitet. 0 er den bedste placering. 
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Det overordnede billede fra tabel 4.13 er, at de 10 bedste skoler ligger i 
den øverste femtedel (placering 0-197) inden for de fleste typer af skole-
kvalitet. 6 ud af de 10 bedste skoler ligger oven i købet i den øverste 
femtedel inden for alle fem typer af skolekvalitet. Der, hvor de 10 skoler 
ikke ligger helt i top, er primært inden for andelen af elever, der går den 
lige vej efter 9. klasse, eller andelen af elever, der går den lige vej efter 9. 
eller 10. klasse.  

TABEL 4.14  

Karaktertræk for skoler med høj, mellem og lav skolekvalitet samlet set 

Anden etnisk 

baggrund 

Ufaglærte 

mødre 

By-

kommune 

Yder-/ 

Land-

kommune 

Bench-

mark 

Top (20 pct.) 19 21 17 31 20 

Midt (60 pct.) 72 68 73 60 20 

Bund (20 pct.) 9 11 10 9 20 
 

Anm.: Høj andel af elever med anden etnisk baggrund svarer til, at skolen har flere end 10 pct. 

(landsgennemsnittet) elever med anden etnisk baggrund end dansk. Høj andel af ufaglærte 

mødre svarer til, at skolerne har flere end 25 pct. (landsgennemsnittet) elever med ufaglærte 

mødre. For kommunetype er referencekategorien mellemkommuner. Benchmark-værdien 

svarer til den forventede fordeling af elever inden for de tre karaktertræk, såfremt karakter-

trækket er ligeligt fordelt. (Karaktertræk: 1) Høj andel elever med anden etnisk baggrund 2) Høj 

andel elever med ufaglærte mødre og 3) Kommunetype). 

Ser vi nærmere på den samlede skolekvalitet og forekomsten af de tre 
karaktertræk, vi i denne rapport har sat fokus på, fremgår det af tabel 
4.14, at skoler med en høj andel elever med anden etnisk baggrund end 
dansk er fordelt med 19 pct. i toppen og 9 pct. i bunden. Det sidste er 
udtryk for, at skoler med mange elever med anden etnisk baggrund end 
dansk er underrepræsenterede i gruppen med lav samlet skolekvalitet og 
overrepræsenterede i mellemgruppen. Billedet er det samme for skoler 
med relativt mange elever, hvis mor er ufaglært, og skoler i bykommu-
ner. Skoler beliggende i en yder- eller landkommune er derimod overre-
præsenterede i gruppen med den højeste skolekvalitet. 

KARAKTERISTIK AF DE BEDST PLACEREDE SKOLER 

– Skolerne er hverken over- eller underrepræsenterede blandt skoler 
med en høj andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk 
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– Skolerne er hverken over- eller underrepræsenterede blandt skoler 
med en høj andel af elever med ufaglærte mødre 

– Skolerne er overrepræsenterede i yder-/landkommunerne. 

ROBUSTHEDSTJEK 

Et spørgsmål, som melder sig i forbindelse med de analyser af skolekvali-
teten, vi her har foretaget, går på beregningernes afhængighed af årgange. 
Hvilken rolle spiller det, om data fra et år udskiftes med data fra et andet 
år? For at få et billede heraf har vi udført tre robusthedstjek af beregnin-
gen af skolekvalitet. Det første ser på korrelationerne af de enkelte typer 
af skolekvalitet over år og ’tester’ således, hvor nødvendigt det er at an-
vende mere end én årgang til beregning af skolekvaliteten. Det andet 
robusthedstjek underbygger det første ved at analysere, hvorvidt korrela-
tionerne over år er følsomme over for skolestørrelsen. Endelig ser det 
tredje robusthedstjek på, hvorvidt en analyse af 2002- og 2003-
årgangene, som er gennemgående for alle beregningerne af skolekvalite-
ten, er væsentlig forskellig fra analyserne, når vi anvender alle årgangene. 
Dette tjek er relevant, idet vi i ovenstående analyser sammenligner de 
forskellige typer af skolekvalitet, til trods for at de forskellige typer af 
skolekvalitet er beregnet på forskellige elevgrundlag. 

SAMMENHÆNG MELLEM DEN BEREGNEDE SKOLEKVALITET OG 

ÅRGANGE 

I kapitel 2 diskuteredes på baggrund af tidligere projekters analyse af 
skolekvalitet, hvor mange årgange man bør anvende til beregningen af 
skolekvalitet for at få nogle kvalitetsindikatorer, der er uafhængige af, 
hvilke årgange der anvendes. I dette afsnit ser vi nærmere på, hvor føl-
somme vores beregninger af skolekvalitet er i forhold til, hvilke årgange 
vi anvender. 

Til dette robusthedstjek opstiller vi en korrelationsmatrice (jf. af-
snittet: Den samlede skolekvalitet) og ser på, hvorledes sammenhængen 
mellem de enkelte skolers beregnede skolekvalitet er fra det ene år til det 
andet år. Jo større korrelation – hvor 1 svarer til 100-procents-
korrelation – desto mindre er vores resultater afhængige af, hvilke årgan-
ge vi anvender. 
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TABEL 4.15  

Korrelationer mellem skolens rangordning over årgange for hver af de fem 

typer af skolekvalitet. Årgang 2002-2008  

 Rang 

2002 

Rang 

2003 

Rang 

2004 

Rang 

2005 

Rang 

2006 

Rang 

2007 

Rang 

2008 

 Den komplette vej 
Rang 2002 100 

Rang 2003 8 100 

 Den lige vej efter 9. kl. 
Rang 2002 100 

Rang 2003 36 100 

Rang 2004 33 37 100 

Rang 2005 34 36 35 100 

Rang 2006 30 28 31 36 100 
  

Rang 2007 26 27 30 39 36 100 
 

Rang 2008 30 28 30 33 36 38 100 

 Den lige vej efter 9. eller 10. kl.      

Rang 2002 100 
      

Rang 2003 17 100 
     

Rang 2004 18 18 100 
    

Rang 2005 17 15 17 100 
   

Rang 2006 12 10 15 17 100 
  

Rang 2007 17 15 19 16 19 100  

 Den snoede vej       

Rang 2002 100 
      

Rang 2003 7 100      

 Den lange vej       

Rang 2002 100 
      

Rang 2003 9 100 
     

Rang 2004 11 14 100     
 

Anm.: For hver type af skolekvalitet viser tabellen en korrelationsmatrice, hvor skolernes place-

ring i et år er korreleret med skolernes placering i det næste år. En værdi på 100 svarer til 100-

procents-korrelation. 
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Tabel 4.15 viser korrelationsmatricerne inden for hver af de fem typer af 
skolekvalitet, og overordnet set er der stor forskel på, hvor følsomme 
vores beregninger af skolekvalitet er. Korrelationen for den første para-
meter – den komplette vej – viser sig at være relativt lav, idet der alene er en 
sammenhæng på 8, hvilket svarer til 8 pct. 

For den lige vej efter 9. klasse er korrelationen mellem årene 26-38 
pct. De skoler, der i et år ligger højt placeret, har derfor også en vis sand-
synlighed for at ligge højt det næste år. 

For den lige vej efter 9. eller 10. klasse ligger korrelationerne mellem 
12-19 pct., hvorfor der her synes at være mindre sandsynlighed for, at en 
skoles beregnede skolekvalitet vil samvariere med samme skoles skole-
kvalitet det næste år. 

Den snoede vej har også en lav korrelation, idet den er helt nede på 
7 pct. Her kan man sige, at der faktisk tilnærmelsesvist ingen sammen-
hæng er mellem de skoler, der rangerer højt i år 2002, og skoler, der ran-
gerer højt i 2003. 

Den sidste parameter – den lange vej – står tillige tilbage med lave 
korrelationer mellem årene – mellem 11-14 pct. 

Alt i alt er der stor forskel på, hvor meget en skoles skolekvalitet 
i et år samvarierer med samme skoles beregnede skolekvalitet i det næste 
år. Imidlertid kan der være stor forskel på, hvor følsomme de enkelte 
skoler er. Blandt andet vil skolestørrelsen her spille en afgørende rolle, 
idet små skoler altid er behæftet med større usikkerhed end større skoler. 
Det ser vi nærmere på i næste afsnit. 

SAMMENHÆNGE MELLEM ÅRGANG OG SKOLESTØRRELSE 

Små skoler kan være behæftet med mere usikkerhed end større skoler, 
når man skal rangere skolernes kvalitet. Det skyldes, at én elev vægter 
mere på en lille skole, end én elev vægter på en større skole, og herved 
får den enkelte elevs valg af uddannelse større indflydelse på resultaterne. 

For at se, hvordan korrelationerne ændrer sig med skolestørrel-
sen, har vi i tabel 4.16 opstillet et eksempel på, hvordan korrelationen 
ændrer sig mellem årene, når vi tager højde for skolernes størrelse. Vi 
laver to mål for skolestørrelse. Det ene mål er de 50 pct. største skoler, 
hvilket vil sige skoler med over 40 9.-klasses-elever på en årgang, mens 
det andet mål er de 25 pct. største skoler, hvilket er de skoler, der har 
mere end 52 elever i 9. klasse på en årgang. 
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I tabellen har vi kun indsat korrelationer for parameteren den lige 
vej efter 9. eller 10. klasse, som i tabel 4.15 viste relativt lave korrelationer 
over årene, og hvor vi samtidig anvender en række årgange, frem for fx 
den komplette vej, hvor vi ser på to af årgangene. 

TABEL 4.16  

Den lige vej efter 9. eller 10. kl. 

Rang 

2002 

Rang 

2003 

Rang 

2004 

Rang 

2005 

Rang 

2006 

Rang 

2007 

De 50 pct. største skoler 

Rang 2002 100 

Rang 2003 25 100 

Rang 2004 20 30 100 

Rang 2005 28 19 24 100 

Rang 2006 17 14 19 19 100 

Rang 2007 19 15 27 18 22 100 

De 25 pct. største skoler 

Rang 2002 100 

Rang 2003 33 100 

Rang 2004 18 32 100 

Rang 2005 29 25 30 100 

Rang 2006 25 12 23 29 100 

Rang 2007 31 23 31 18 27 100 
 

Anm.: Tabellen viser korrelationen for en skoles placering i et år til det næste år, når der tages 

højde for skolestørrelse. En korrelation på 100 svarer til 100-procents-korrelation. 

Tabel 4.16 viser det forventede: At større skolers skolekvalitet er mere 
konsistent over årene. I tabel 4.15 lå korrelationerne for dette kvalitets-
mål mellem 15-19 pct. Ser vi på de 50 pct. største skoler, er korrelatio-
nerne mellem 14-30 pct., mens korrelationerne for de 25 pct. største 
skoler ligger mellem 12-33 pct. 

Alt i alt kan vi derfor konkludere, at det er nødvendigt at anven-
de mere end 1 år for at beregne en skoles skolekvalitet, såfremt skolekva-
liteten skal være uafhængig af årlige udsving. Derfor anvender vi i analy-
sen minimum to årgange til beregning af de forskellige typer af skolekva-
litet. Dog kan man ved større skoler få et forholdsvis robust mål for 
skolernes skolekvalitet ved brug af få årgange, idet beregningerne for 
større skoler i mindre grad er afhængige af den enkelte elev. 
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KORRELATIONER MELLEM ALLE 

ÅRGANGE OG ÅRGANGENE 2002-2003 

I det tredje robusthedstjek ser vi nærmere på, hvorvidt den beregnede 
skolekvalitet for alle årgangene er væsentlig forskellig i forhold til at an-
vende 2002-2003-årgangene. Dette robusthedstjek er relevant, idet vi i 
ovenstående analyse sammenligner skolernes forskellige typer af skole-
kvalitet på trods af, at elevgrundlaget i selve beregningerne er forskelligt. 
Idet årgangene 2002-2003 anvendes til beregning af alle typer af skole-
kvalitet, sammenligner vi derfor en separat analyse af 2002-2003-
årgangene med analysen af alle årgangene.  

TABEL 4.17  

Korrelationer af skolens placering analyseret ud fra årgang 2002-2003 og ud 

fra alle årgangene for den lige vej efter 9. kl. og den lige vej efter 9. eller 10. 

kl. 

Den lige vej efter 9. kl. Rang 2002-2003 Rang 2002-2008 

Rang 2002-2003 100 

Rang 2002-2008 74 100 

Den lige vej efter 9. eller 10. kl. Rang 2002-2003 Rang 2002-2007 

Rang 2002-2003 100 

Rang 2002-2007 67 100 
 

Anm.: For skolekvalitet beregnet på baggrund af den lige vej efter 9. klasse og den lige vej efter 9..

eller 10. klasse viser tabellen korrelationen mellem skolernes placering, når skolekvaliteten er

beregnet på baggrund af alle årgangene og årgangene 2002-2003. 

Tabel 4.17 viser to eksempler for dette robusthedstjek. Det første ek-
sempel er skolekvaliteten beregnet på baggrund af den lige vej efter 9. 
klasse, hvor vi sammenligner en analyse af årgangene 2002-2008 med en 
tilsvarende analyse, hvor vi alene bruger 2002-2003-årgangene. Det andet 
eksempel er skolekvaliteten beregnet på baggrund af den lige vej efter 9. 
eller 10. klasse, hvor vi sammenligner en analyse af årgangene 2002-2007 
med en tilsvarende analyse, hvor vi alene bruger 2002-2003-årgangene. 
For begge typer af skolekvalitet gælder det, at der er en høj korrelation 
mellem at anvende 2002-2003-årgangene og alle årgangene (henholdsvis 
67 pct. og 74 pct.). På baggrund heraf kan vi udlede, at det er acceptabelt 
at sammenligne skolers beregnede skolekvalitet på baggrund af forskelli-
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ge parametre for skolekvalitet, på trods af at vi anvender forskelligt elev-
grundlag i beregningerne. 

SAMMENFATNING 

I kapitlet har vi analyseret skolernes skolekvalitet. Skolekvaliteten belyses 
inden for hver af de fem parametre og som et samlet mål. 

For at ligestille skolerne, så det er muligt at sammenligne dem, 
trækker vi alle elevernes forskellige omstændigheder uden for skolen ud 
af regnestykket. Hvis vi ikke gjorde det, ville de skoler med flest ressour-
cestærke elever i form af højtuddannede forældre og en økonomisk givtig 
situation se ud til at være de bedste skoler, uanset hvor velfungerende 
skolen i virkeligheden er. 

For alle de fem mål for skolekvalitet viste det sig, at der er store 
forskelle på skolernes andele af elever, der påbegynder eller gennemfører 
en ungdomsuddannelse, henholdsvis før og efter vi har taget højde for 
elevsammensætningen. Skolernes elevsammensætning har derfor stor 
betydning for, hvor stor en andel af skolernes elever, som enten påbe-
gynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse. 

Analysen viste også, at der er forskel på, hvilke skoler der klarer 
sig godt, når vi ser på skolernes placering inden for de forskellige typer af 
skolekvalitet. Eksempelvis er der stor forskel på, hvilke skoler der er 
gode til at få eleverne til at påbegynde en ungdomsuddannelse lige efter 
9. klasse frem for at få eleverne til at gennemføre en ungdomsuddannel-
se. Derimod er der noget større sammenfald mellem de skoler, der er 
gode til at få eleverne til at påbegynde en ungdomsuddannelse lige efter 
9. eller 10. klasse, og de skoler, der er gode til at få eleverne til at gen-
nemføre en ungdomsuddannelse. 

Forskellen mellem de to resultater er interessant, idet den blandt 
andet peger i retning af, at det er relativt tilfældigt, hvilke elever der på-
begynder en ungdomsuddannelse lige efter 9. frem for efter 10. klasse. 
Forskellen indikerer også, at det ikke nødvendigvis er positivt, at nogle 
skoler er gode til at få eleverne hurtigt i gang med en ungdomsuddannel-
se, såfremt de ikke samtidig er gode til at få eleverne til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. 

Ser vi derimod på den samlede skolekvalitet, viste analysen af de 
10 bedst præsterende skoler, at de alle klarer sig forholdsvis godt inden 
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for hver af de fem typer skolekvalitet. Eksempelvis ligger 6 ud af de 10 
bedst præsterende skoler også i toppen inden for de øvrige typer af sko-
lekvalitet. 

Gennemgående i analysen har vi fokuseret på tre karaktertræk 
hos de 10 bedste skoler samt på forskellene mellem henholdsvis den 
øverste og den nederste femtedel i forhold til samme tre karaktertræk. 
Det første karaktertræk er skoler med en høj andel af elever med anden 
etnisk baggrund end dansk. Det andet karaktertræk er skoler med en høj 
andel af elever med ufaglærte mødre, og det tredje karaktertræk er kom-
munetype, hvor kommunerne er inddelt i tre grupper – by-, mellem- og 
yder-/landkommune. 

Generelt er denne analyse nået frem til seks overordnede konklusioner: 

- Skoler i toppen er hverken over- eller underrepræsenterede blandt 
skoler med en høj andel af elever med anden etnisk baggrund end 
dansk. 

- Skoler i toppen er hverken over- eller underrepræsenterede blandt 
skoler med en høj andel af elever med ufaglærte mødre. 

- Skoler i toppen er overrepræsenterede blandt yder- og landkommu-
nerne. 

- Skoler i bunden er underrepræsenterede blandt skoler med en høj 
andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk. 

- Skoler i bunden er underrepræsenterede blandt skoler med en høj 
andel af elever med ufaglærte mødre. 

- Skoler i bunden ligger primært i mellemkommunerne. 

Vi har endvidere testet, hvor robust vores analyse er, i forhold til hvilke 
årgange der anvendes til beregningen af skolekvalitet. Sammenlignes 
beregningerne af skolekvaliteten fra et år til det næste, er resultaterne 
følsomme over for, hvilke årgange der anvendes. Dette betyder, at det er 
nødvendigt at beregne skolekvaliteten ved hjælp af flere årgange. Bereg-
ningerne af skolekvalitet er dog langt mere robuste i forhold til større 
skoler end mindre skoler. 

Vi testede ligeledes, hvorvidt det er acceptabelt at sammenligne 
de forskellige typer af skolekvalitet, idet elevgrundlaget i beregningerne 
heraf er forskelligt. Denne test viste, at vi i høj grad kan sammenligne de 



100 

forskellige typer af skolekvalitet, selvom elevgrundlaget er forskelligt, så 
længe vi som minimum anvender to årgange i beregningerne. 
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KAPITEL 5

SKOLEKVALITET: 

FAKTORER, DER ER UNDER 

INDFLYDELSE AF SKOLERNE 
 

 
I kapitel 4 beregnede vi skolekvaliteten ud fra fem forskellige veje gen-
nem ungdomsuddannelserne. Hver af vejene fortæller os noget om, hvor 
gode skolerne er til enten at få eleverne til at påbegynde eller gennemføre 
en ungdomsuddannelse. Uanset hvilken af de fem veje vi ser på, er der 
forskel på skolernes faktiske og forventede andele af elever, der eksem-
pelvis påbegynder en ungdomsuddannelse. Dette betyder, at elevsam-
mensætningen har en stor betydning for, hvorvidt skolerne har en høj 
eller lav andel af elever, der påbegynder eller færdiggør en ungdomsud-
dannelse. Vi fandt også, at hvis en skole klarer sig godt, når det gælder 
om at få eleverne i gang med en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse, 
er dette ikke ensbetydende med, at den samme skole også er god til at få 
eleverne til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Den beregnede skolekvalitet er et meget generelt mål. Det for-
tæller ikke, hvilke forhold der har ført frem til resultatet, og dermed hel-
ler ikke, hvad skolen kan gøre for at opnå bedre resultater. I dette kapitel 
inddrager vi en række forhold, som skolen selv har indflydelse på, og 
undersøger, hvor meget disse specifikke skolekarakteristika kan forklare af 
skolekvaliteten. På den måde er vi i stand til mere præcist at sige, hvilke 
skolekarakteristika der har en positiv indvirkning på skolekvaliteten og 
hermed også på skolernes evne til at få eleverne til at påbegynde eller 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Hvor vi i kapitel 4 alene fokuserede 
på skoleniveauet, ser vi nu på enkeltkarakteristikas indflydelse på elever-
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ne samlet set – og dermed skolerne som helhed - og ser på, hvilke skole-
karakteristika der kan beskrive de danske folkeskolers kvalitet samlet set. 

SKOLEKARAKTERISTIKAS BETYDNING 
FOR SKOLEKVALITETEN 

For hver type af skolekvalitet viser tabel 5.1, hvilke sammenhænge der er 
mellem skolekvaliteten og skolekarakteristika. De fem typer af skolekvali-
tet er vist i tabellens hoved, mens skolekarakteristika er anført i tabellens 
forspalte. For hver sammenhæng mellem et skolekarakteristika og en af 
typerne af skolekvalitet viser tabellen en koefficient. Koefficienten for 
skolestørrelse skal eksempelvis aflæses således, at for hver gang skole-
størrelsen stiger med én elev, så vil skolekvaliteten ud fra den lige vej efter 9. 
klasse stige med 0,01 procentpoint. Dette resultat er markeret ved ***, 
som betyder, at det er et høj-signifikant resultat (jo flere stjerner, jo stær-
kere er signifikansen). 

For hver type af skolekvalitet forklarer det samlede sæt af skole-
karakteristika mellem 1,6-1,9 pct. af skolekvaliteten. Dette ses ved at 
aflæse justeret R2 nederst i tabellen. R2 fortæller, hvor godt de forklaren-
de variabler tilsammen beskriver skolekvaliteten. Værdien ligger mellem 
0 og 100, hvor en værdi på 0 pct. betyder, at der ikke er nogen sammen-
hæng mellem de forklarende variabler og skolekvaliteten, mens en værdi 
på 100 pct. betyder, at der er 100 pct. sammenhæng mellem de forkla-
rende variabler og skolekvaliteten. Om R2 er stor eller lille afhænger af, 
hvad man analyserer. Inden for nogle områder er en R2 på 0,01 pct. stor, 
mens man inden for andre områder forventer en større forklaringskraft 
af de forklarende variabler. I vores sammenhæng vil vi dog sige, at en R2 

mellem 1,6-1,9 er forholdsvis lille, men det interessante er, at R2 ikke er 
den samme for hver af de fem parametre. 

Tabel 5.1 viser ligeledes, at der er forholdsvis få signifikante 
sammenhænge, hvilket betyder, at de enkelte målbare skolekarakteristika 
såsom antal undervisningstimer og lærer/elev-ratio har begrænset forkla-
ringskraft, idet de ikke er signifikante. Det er med andre ord kun en min-
dre del af skolernes evne til at få eleverne videre i ungdomsuddannelses-
systemet, som de observerede skolekarakteristika kan forklare. 

Inden for de forskellige typer af skolekvalitet er der forskel på, 
hvor meget de målbare skolekarakteristika forklarer af skolekvaliteten. 
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Det samlede sæt af skolekarakteristika (R2) synes bedst at kunne forklare 
skolekvaliteten ud fra den lige vej efter 9. eller 10. klasse og den snoede vej, 
mens skolekarakteristika samlet set synes at have den mindste betydning 
for skolekvaliteten beregnet ud fra den komplette vej. Med andre ord synes 
de observerede skolekarakteristika at have en højere forklaringsgrad for 
påbegyndelse end gennemførelse. 

TABEL 5.1 

Skolekarakteristikas betydning for skolekvaliteten 

 Den lige vej 

efter 9. kl.

Den lige vej 

efter 

9. eller 10. kl. 

Den komplette 

vej

Den snoede 

vej

Den lange vej1

Skolestørrelse 0,01 *** 0,00 *** 0,00 0,00 0,00

0,01  0,00  0,00 0,00 0,00

Klassestørrelse 0,10 ** 0,07 ** 0,08 0,02 0,05

(Normalklasse-

elever) 

(0,04) (0,04)  (0,06) (0,05) (0.04)

Antal ikke-

årgangsopdelte 

elever i 9. kl.  

-0,15 *** 0,01  0,13 0,15 ** 0,09  

(0.0)  (0.1)  (0,1) (0.1)  (0,1)  

Antal special-

klasseelever 9. 

kl. 

-0,14 *** -0.39 *** -0,31 *** -0,36 *** -0.39 ***

(0,1) (0,1)  (0,1) (0.1) (0.1)

Antal timer i alt i 

9. kl. 

0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

 (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) (0,00)

Antal dansk-

timer i 9. kl. 

0,00  0,00  0,01  0,00 0,00

 (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) (0,00)

Antal matema-

tiktimer i 9. kl. 

0,04 *** 0,01  -0,03 ** -0,01 -0,01

 (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) (0,00)

Antal elever pr. 

lærer 

0,03  0,15 ** 0,16  0,11 0,0012

 (0,1)  (0,1)  (0,1)  (0,1) (0,1)

Antal elever pr. 

lærer mangler 

-0,64  6,41 * 2,51  3,01 1,34

 (4,5)  (3,4)  (5,1)  (4,5) (4,5)

Skolestørrelse 0,01 *** 0,00 *** 0,00 0,00 0,00

 0,01  0,00  0,00 0,00 0,00

Klassestørrelse 0,10 ** 0,07 ** 0,08 0,02 0,05

(Normalklasse-

elever) 

(0,04) (0,04)  (0,06) (0,05) (0.04)

 

(Fortsættes)
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TABEL 5.1 (FORTSAT) 

 Den lige vej 

efter 9. kl.

Den lige vej 

efter 

9. eller 10. kl. 

Den komplette 

vej

Den snoede 

vej

Den lange vej1

Antal ikke-

årgangsopdelte 

elever i 9. kl.  

-0,15 *** 0,01  0,13 0,15 ** 0,09

(0.0)  (0.1)  (0,1) (0.1)  (0,1)

Antal special-

klasseelever 9. 

kl. 

-0,14 *** -0.39 *** -0,31 *** -0,36 *** -0.39

(0,1) (0,1)  (0,1) (0.1) (0.1)

Antal timer i alt i 

9. kl. 

0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

 (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) (0,00)

Antal dansk-

timer i 9. kl. 

0,00  0,00  0,01  0,00 0,00

 (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) (0,00)

Antal matema-

tiktimer i 9. kl. 

0,04 *** 0,01  -0,03 ** -0,01 -0,01

 (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) (0,00)

Antal elever pr. 

lærer 

0,03  0,15 ** 0,16  0,11 0,0012

 (0,1)  (0,1)  (0,1)  (0,1) (0,1)

Antal elever pr. 

lærer mangler 

-0,64  6,41 * 2,51  3,01 1,34

 (4,5)  (3,4)  (5,1)  (4,5) (4,5)

Undervisnings-

andel af lære-

rens arbejdstid 

5,12 * 4,89 ** 1,50  0,91 1,56

 (2,7)  (2,1)  (2,9)  (2,4) (2,1)

Andel lærere 

under 36 år 

1,34  -4,10 ** -3,75  0,03 -0,67

 (2,5)  (1,9)  (2,9)  (2,5) (2,2)

Andel lærere 

36-45 år 

-2,72  -2,02  2,59  2,85 1,89

 (2,8)  (2,3)  (3,2)  (2,7) (2,4)

Andel lærere 

46-55 år 

-  -  -  - -

Andel lærere 

over 55 år 

8,46 *** 1,54  1,22  1,91 2,59

(2,8)  (2,1)  (3,0)  (2,7) (2,4)
 

(Fortsættes)
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TABEL 5.1 (FORTSAT) 

 Den lige vej 

efter 9. kl.

Den lige vej 

efter 

9. eller 10. kl. 

Den komplette 

vej

Den snoede 

vej

Den lange vej1

Der indgår 
variabler for 
skoler med 
manglende 
oplysninger2 

X  X  X  X X

Konstant 
-13,76 *** -4,22 * -3,47  -1,05 -1,51

 
(2,8)  (2,5)  (3,0)  (2,7) (2,4)

Antal observatio-
ner3 

689.398  590.900  196.998  196.998 295.499

Justeret R2 1,6 1,9  1,5  1,7 1,8
 

Anm.: Anm.: Anm.: *** p <0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. 

Tabellen viser koefficienterne og standardfejl. Robuste standardfejl er listet i parentes. Stan-

dardfejlene er yderligere korrigeret ved clustering på skoleniveau. 

(-) = referencekategori. 

1. Som i kapitel 4 har vi vendt den lange vej om, således at skoler med høj skolekvalitet inden for 

den lange vej er de skoler, som har en lav andel af elever, der går den lange vej. 

2. Ud over variabler for skolekarakteristika indgår der i tabellen også variabler for manglende 

oplysninger om skolekarakteristika. Enkelte af disse variabler (for klassestørrelse og antal timer 

i 9. klasse) er positivt korreleret med skolekvaliteten. 

3.  For hvert år indgår hver skole 100 gange, hver gang med en lidt forskellig værdi af skolekvali-

teten. Vi gør dette for at tage højde for usikkerheden i beregningerne af skolekvaliteten. 

Samme billede viser sig, hvis vi ser nærmere på de enkelte skolekarakteri-
stika. 7 ud af de 11 skolekarakteristika er signifikante, når skolekvaliteten 
henviser til, hvor gode skolerne er til at få eleverne videre i en ungdoms-
uddannelse: den lige vej efter 9. klasse. Dette står i kontrast til skolekvaliteten 
målt ud fra den komplette vej, hvor alene 2 ud af de 11 skolekarakteristika 
viser signifikante sammenhænge med skolekvaliteten. Ud fra den lavere 
justeret R2 og de færre signifikante variabler for den komplette vej end for 
den lige vej efter 9. klasse, kan vi derfor konkludere, at de målbare skoleka-
rakteristika for skolerne samlet set har langt mindre betydning for, hvor-
vidt eleverne gennemfører end påbegynder en ungdomsuddannelse. 
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Ser vi på betydningen af de enkelte skolekarakteristika13, synes 
flere af kendetegnene ved skolerne at have en minimal sammenhæng 
med skolekvaliteten, idet koefficienterne er tæt på nul. At tallene er små 
skyldes til dels, at de enkelte skolekarakteristika er målt på et højt detalje-
ringsniveau og på årsbasis. Eksempelvis er den lige vej efter 9. klasse korrele-
ret med skolens størrelse. Stiger skolens samlede antal elever med en 
elev, er det dermed korreleret med en 0,01 procentpoint-stigning i skole-
kvaliteten. Forøges hver af årgangene fra 1. til 9. klasse med fem elever 
(9*5 = 45 elever i alt), svarer dette imidlertid til en gennemsnitlig stigning 
i skolekvaliteten på 45*0,01 = 0,45 procentpoint. Ligeledes er antallet af 
matematiktimer i 9. klasse korreleret med skolekvaliteten, når skolekvali-
tet er beregnet ud fra den lige vej efter 9. klasse. Det betyder, at 60 minutters 
ekstra matematik om året i 9. klasse er korreleret med en 0,04 procentpo-
int-stigning i skolekvaliteten. Omregnes dette til én ekstra undervisnings-
time a 45 minutter (svarende til 0,75 af 1 time) om ugen i skoleårets 40 
uger, medfører det en gennemsnitlig stigning af skolekvaliteten på 
0,75*40*0,04 = 1,2 procentpoint. 

Antallet af specialklasseelever i 9. klasse er den eneste variabel, 
hvor sammenhængen går igen for hver af de fem typer af skolekvalitet. 
For hver ekstra specialklasseelev i 9. klasse reduceres skolekvaliteten med 
0,14-0,39 procentpoint. Der kan være flere grunde til, at andelen af spe-
cialklasseelever har en negativ betydning for skolernes andel af elever, 
der påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse. Den første 
forklaring er, at specialklasseelever har helt andre forudsætninger for at 
påbegynde en ungdomsuddannelse end normalklasseelever. Skoler med 
et højt antal specialklasseelever vil derfor alt andet lige have en lavere 
andel af unge, der eksempelvis påbegynder en ungdomsuddannelse, selv-
om vi allerede har korrigeret skolekvaliteten for elevernes sociale bag-
grund. Denne forklaring vil i særdeleshed gøre sig gældende, hvis der 
ikke er nogen sammenhæng mellem at være specialklasseelev og eksem-
pelvis forældrenes socioøkonomiske status eller andre målbare elevkarak-
teristika. En anden forklaring er, at jo flere specialklasseelever i 9. klasse, 

 
 
13 Ud over variabler for skolekarakteristika indgår der i tabellen også variabler for manglende oplys-
ninger for hvert af skolekarakteristikaene. Typisk inkluderes sådanne variabler for at tage højde for 
en eventuel selektion af skoler, hvor vi af den ene eller anden grund ikke har oplysninger. Enkelte af 
disse variabler (for klassestørrelse og antal timer i 9. klasse) er signifikant positivt korreleret med 
skolekvaliteten. At disse variabler er signifikante betyder, at de skoler, som vi ikke har oplysninger 
på, har bedre skolekvalitet end gennemsnittet af de skoler, hvor vi har oplysninger.  
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desto færre ressourcer eller opmærksomhed gives til de øvrige elever, og 
derfor får skolerne langt færre elever end forventet til at påbegynde eller 
gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Når man aflæser resultaterne fra en lineær regressionsmodel som 
denne, er fortegnet af mere relevans end selve størrelsen på koefficien-
ten. Det skyldes, at jo flere forskellige områder, vi gerne vil beskrive, 
desto flere variabler sættes ind i beregningen. Konsekvensen af denne 
tilgang er imidlertid, at for hver ekstra variabel, vi sætter ind i beregnin-
gen, er der risiko for, at vi udvander betydningen af de andre variabler 
lidt, såfremt nogle variabler beskriver lidt af det samme. Eksempelvis vil 
en stigning i klassestørrelsen i mange tilfælde også betyde en stigning i 
skolestørrelsen, hvorved de to størrelser har et lille overlap af forklaring. 
Vi har dog nøje udvalgt variablerne ud fra tidligere undersøgelser og 
forsøger at undgå variabler, som forklarer det samme. 

SKOLEKARAKTERISTIKAS BETYDNING FOR 

HENHOLDSVIS HØJT OG LAVT PRÆSTERENDE SKOLER 

I ovenstående analyse så vi på, hvorvidt skolekarakteristika er korreleret 
med skolekvaliteten. Med andre ord var fortolkningen af variablerne 
eksempelvis, at øges skolernes elever med én specialklasseelev, vil dette i 
gennemsnit reducere skolekvaliteten med 0,14 procentpoint. I dette af-
snit ser vi nærmere på, hvorvidt skolekarakteristika har en forskellig be-
tydning for, at skolerne ligger blandt de henholdsvis 20 pct. bedst præ-
sterende skoler og de 20 pct. lavest præsterende skoler. Vi ser alene 
nærmere på skolekvaliteten, når denne beregnes ud fra den lige vej efter 9. 
klasse eller den komplette vej. Valget af den lige vej efter 9. klasse skyldes, at vi 
herved er sikre på, at skolens påvirkning er uafhængig af, at eleverne har 
været væk fra deres oprindelige folkeskole et års tid. Det vil vi ikke kun-
ne være, hvis vi anvendte den lige vej efter 9. eller 10. klasse14. 

For de to typer af skolekvalitet har vi lavet to analyser, én for de 
20 pct. bedst præsterende skoler i forhold til resten af skolerne, og én 
analyse for de 20 pct. dårligst præsterende i forhold til resten af skolerne. 
Vi har lavet denne parallelle analyse for at se, om skoler i bunden og 

 
 
14 Resultaterne for den lige vej efter 9. eller 10. klasse stritter i mange retninger, og som med den lige vej 

efter 9. klasse og den komplette vej er det et tegn på, at de inkluderede variabler ikke har den store 
indvirkning på elevernes påbegyndelse af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.  
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toppen reagerer forskelligt på ændringer i skolernes karakteristika. Det 
kan tænkes, at fx ændringer i klassens størrelse påvirker højt præsterende 
skoler anderledes end andre skoler. 

TABEL 5.2 

Skolekarakteristika for højt og lavt præsterende skoler, når skolekvalitet 

beregnes ud fra den lige vej efter 9. kl. og den komplette vej 

Den lige vej efter 9. kl. Den komplette vej

Højt  

præsterende 

Lavt 

præsterende

Højt 

præsterende

Lavt 

præsterende

Skolestørrelse 0,01 *** -0,03 *** -0,01 ** -0,02 *** 

(0,00)  (0,01)  (0,01)  (0,01)  

Klassestørrelse 0,31 *** -0,35 *** 0,06  -0,45 ** 

(0,11)  (0,12)  (0,18)  (0,18)  

Antal ikke-

årgangsopdelte 

elever i 9. kl.  

-0,57 *** 0,24  0,66 ** -0,42 * 

(0,15)  (0,17)  (0,28)  (0,25)  

Antal specialklas-

seelever 9. kl. 

-0,66 *** 0,33 ** -0,89 *** 1,16 *** 

(0,17)  (0,16)  (0,24)  (0,29)  

Antal timer i alt i 

9. kl. 

0,00  -0,01 ** 0,01  -0,01  

(0,00)  (0,00)  (0,01)  (0,01)  

Antal dansktimer 

i 9. kl. 

0,00  -0,01  0,02  -0,02  

(0,03)  (0,03)  (0,03)  (0,03)  

Antal matematik-

timer i 9. kl. 

0,12 *** -0,10 ** -0,10 ** 0,12 ** 

(0,04)  (0,04)  (0,05)  (0,05)  

Antal elever pr. 

lærer 

0,01  0,51 * 1,14 *** -0,05  

(0,25)  (0,27)  (0,32)  (0,32)  

Undervisningsan-

del af lærerens 

arbejdstid 

21,33 ** -5,32  3,99  -6,28  

(8,58)  (8,31)  (10,53)  (8,47)  

Andel lærere 

under 36 år 

7,15  -3,62  -9,33  12,78  

(7,60)  (7,35)  (8,72)  (9,34)  

Andel lærere 36-

45 år 

-1,37  11,71  14,22  -2,82  

(8,48)  (8,95)  (10,46)  (9,89)  
 

(Fortsættes)
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TABEL 5.2 (FORTSAT) 

Den lige vej efter 9. kl. Den komplette vej

Højt  

præsterende 

Lavt 

præsterende

Højt 

præsterende

Lavt 

præsterende

Andel lærere 46-

55 år 

22,69 *** -20,78 ** 11,41  -0,09  

(8,04)  (8,62)  (10,01)  (9,28)  

Konstant -9,46  78,08 *** 23,71 ** 42,23 *** 

(8,69)  (8,70)  (10,12)  (9,84)  

Der indgår 

variabler for 

manglende 

oplysninger i 

analysen1 

X  X  X  X  

Antal observatio-

ner2 

689.500  197.000  

Justeret R2 1,08  1,65  1,31  1,56  
 

Anm.: *** p <0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. Tabellen viser koefficienterne og standardfejl. Robuste 

standardfejl er listet i parentes. Standardfejlene er yderligere korrigeret ved hjælp af clustering 

på skoleniveau. (-) = referencekategori.  

1. Ud over variabler for skolekarakteristika indgår der i tabellen også variabler for manglende 

oplysninger om skolekarakteristika. Enkelte af disse variabler (for klassestørrelse og antal timer 

i 9. klasse) er positivt korreleret med skolekvaliteten. 

2. For hvert år indgår hver skole 100 gange. Ved hjælp af bootstrap-metoden beregner vi 100 

forskellige værdier af skolekvaliteten for hver skole for at tage højde for usikkerheden i bereg-

ningerne af skolekvaliteten. 

 

For hver af de to typer af skolekvalitet viser tabel 5.2 sandsynlighederne 
for, at skolerne placerer sig blandt de henholdsvis 20 pct. bedst præste-
rende og 20 pct. dårligst præsterende skoler. De følgende to afsnit vil 
fortolke tabellen for hver af de to typer af skolekvalitet. 

SKOLEKVALITETEN MÅLT UD FRA DEN 

LIGE VEJ EFTER 9. KLASSE 

Ser vi på skolekvaliteten, når den peger på, hvor gode skolerne er til at få 
eleverne til at påbegynde en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse, viser 
der sig nogenlunde samme billede som i tabel 5.1, idet 7 ud af 11 skole-
karakteristika er signifikant korreleret med, at skolerne ligger blandt de 
20 pct. bedst præsterende skoler. De syv karakteristika er: 
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– Skolestørrelse (+) 
– Klassestørrelse i 9. klasse (+) 
– Antal ikke-årgangsopdelte elever i 9. klasse (-) 
– Antal specialklasseelever i 9. klasse (-) 
– Antal undervisningstimer i matematik i 9. klasse (+) 
– Andelen af lærernes arbejdstid, der bruges på undervisning (+) 
– Andelen af lærere, der er over 56 år (+ i forhold til andelen af lærere 

mellem 45-55 år). 

De syv skolekarakteristika er efterfulgt af et plus eller minus i parentes. 
Plusserne og minusserne viser, hvorvidt den enkelte skolevariabel er 
positivt eller negativt korreleret med, at skolerne ligger i den bedst præ-
sterende femtedel. Eksempelvis skal ’skolestørrelse (+)’ læses som, at jo 
større skole, desto større chance er der for, at skolen ligger i den bedst 
præsterende femtedel. Ligeledes skal ’antal specialklasseelever i 9. klasse 
(-)’ læses som, at jo flere specialklasseelever, der er i 9. klasse, desto min-
dre sandsynlighed er der for, at skolerne ligger i den bedste femtedel. 

Med undtagelse af klassestørrelse er fortegnene for de syv skole-
karakteristika som forventet. For klassestørrelse gælder, at større klasser 
er positivt korreleret med, at skolerne ligger i den bedste femtedel. Trods 
det positive fortegn for klassestørrelsen kan man ikke udlede, at klasse-
størrelse har en direkte positiv effekt på skolekvaliteten. Større klasser 
kan også betyde, at skoler med mange ressourcestærke elever også har 
større klasser, mens skoler med færre ressourcestærke elever ud fra et 
pædagogisk synspunkt vælger mindre klasser. 

Antallet af matematiktimer i 9. klasse er til forskel fra antallet af 
dansktimer også positivt korreleret med, at skolerne klarer sig godt. Re-
sultatet er i overensstemmelse med Jensen (2009), der finder, at et øget 
antal matematiktimer øger elevernes præstationer ved afgangseksamen. 
Men hvad der præcist gør, at antallet af matematiktimer frem for dansk-
timer har indvirkning på elevernes præstationer, er uvist. 

At ældre lærere har en positiv betydning, er i tråd med skolelitte-
raturen, der antager, at jo ældre lærerne er, jo mere erfaring har de i at 
undervise de unge således, at de unge er bedre klædt på til at påbegynde 
en ungdomsuddannelse. 

Ser vi i stedet på de skoler, der placerer sig i den nederste femtedel, gør 
følgende 7 ud af de 11 skolekarakteristika sig gældende: 
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– Skolestørrelse (-) 
– Klassestørrelse i 9. klasse (-) 
– Antal specialklasseelever i 9. klasse (+) 
– Antal undervisningstimer i 9. klasse (-) 
– Antal undervisningstimer i matematik i 9. klasse (-) 
– Antal elever pr. lærer (+) 
– Andelen af lærere, der er over 56 år (- i forhold til lærere mellem 45-

55 år). 

Der er stort overlap i de skolekarakteristika, der er korreleret med, at 
skolerne er henholdsvis bedst eller dårligst præsterende, idet 5 ud af de 7 
skolekarakteristika er de samme. Forskellen er dog, at fortegnene er 
vendt, således at eksempelvis skolestørrelsen nu har en negativ betydning 
for, at skolerne ligger i den dårligste femtedel. Dette er præcis som for-
ventet, idet større skoler forøger sandsynligheden for at ligge blandt de 
bedste skoler og samtidig reducerer sandsynligheden for at ligge blandt 
de dårligste skoler. 

Til forskel fra analysen af de bedst præsterende skoler er der nu 
også en sammenhæng mellem færre undervisningstimer samt et højt 
antal elever pr. lærer, og at skolerne ligger blandt de dårligst præsterende 
skoler. Det tyder derfor på, at de dårligste skoler eksempelvis også er 
dem, der ikke leverer tilstrækkeligt med undervisningstimer til eleverne, 
og hvor der generelt set på skolen (ikke kun i 9. klasse) er få lærere i for-
hold til antallet af elever. 

Ser vi nærmere på selve størrelsen af koefficienterne i tabel 5.2, i 
stedet for på fortegnene, er påvirkningen af de enkelte skolekarakteristi-
ka, der slår igennem for både de bedst og dårligst præsterende skoler, 
nogenlunde ens. Der er dog en enkelt undtagelse − antallet af special-
klasseelever. Én ekstra specialklasseelev reducerer skolernes sandsynlig-
hed for at ligge i toppen med 0,6 procentpoint, men forøger kun risikoen 
for at ligge i bunden med 0,3 procentpoint. 

Alt i alt kan vi konkludere, at de samme skolekarakteristika stort 
set gør sig gældende i forhold til, om skolerne ligger i den øverste og den 
nederste femtedel, når skolekvaliteten måles på den lige vej efter 9. klasse. 
Der er dog nogle enkelte forskelle. Eksempelvis er de dårligst præsteren-
de skoler mere følsomme over for det samlede antal undervisningstimer i 
9. klasse og et højt antal elever pr. lærer på skolen generelt. Det tyder 
derfor på, at et lavere antal undervisningstimer og et højt antal elever pr. 
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lærer blandt andet er årsag til, at nogle skoler klarer sig meget dårligere 
end forventet i forhold til at få eleverne hurtigt i gang med en ungdoms-
uddannelse. 

SKOLEKVALITETEN MÅLT UD FRA DEN KOMPLETTE VEJ 

Ser vi på skolernes succes med at få eleverne til at færdiggøre en ung-
domsuddannelse, viste analysen af tabel 5.1, at kun 2 ud af de 11 skole-
karakteristika har betydning herfor (antal skemalagte matematiktimer i 9. 
klasse og antal specialklasseelever i 9. klasse). Ser vi i stedet på skoleka-
rakteristikas betydning for, at skolerne ligger blandt de 20 pct. bedst 
placerede skoler, når det gælder gennemførelse af en ungdomsuddannel-
se, har de to fået følge af tre andre skolekarakteristika. Ud af 11 har disse 
5 betydning: 

– Skolestørrelse (-) 
– Antal ikke-årgangsopdelte elever i 9. klasse (+) 
– Antal skemalagte matematiktimer i 9. klasse (-) 
– Antal specialklasseelever i 9. klasse (-) 
– Antal elever pr. lærer (+). 

At flere af skolernes karakteristika bliver signifikante, når vi kun ser på, 
hvad der får skolerne til at ligge blandt de 20 pct. i toppen, tyder på, at 
der er forskel i skolekarakteristikas påvirkning på skoler i toppen, mel-
lemgruppen og bunden. 

Ser vi nærmere på de enkelte skolekarakteristika, ser billedet no-
get anderledes ud for skolernes succes med at få eleverne til at gennem-
føre en ungdomsuddannelse frem for at påbegynde en ungdomsuddan-
nelse. Mindre skoler har større sandsynlighed for at ligge i toppen, og det 
samme har skoler med et højt antal af ikke-årgangsopdelte elever. Mod 
forventning reducerer antallet af undervisningstimer i matematik også 
skolernes sandsynlighed for at ligge blandt de 20 pct. bedst præsterende 
skoler i forhold til elevernes gennemførelse af en ungdomsuddannelse. 

Ser vi i stedet på skolernes sandsynlighed for at ligge i bunden, 
er følgende 5 ud af 11 skolekarakteristika signifikante: 

– Skolestørrelse (-) 
– Antal ikke-årgangsopdelte elever i 9. klasse (-) 
– Antal skemalagte matematiktimer i 9. klasse (+) 
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– Antal specialklasseelever i 9. klasse (+) 
– Klassestørrelse i 9. klasse (-). 

4 ud af de 5 listede skolekarakteristika, der har betydning for, om skoler-
ne ligger i toppen, gør sig også gældende i forhold til, om skolerne ligger 
i bunden. Det samme ulogiske mønster gør sig også gældende, hvad 
angår et højt antal skemalagte matematiktimer, der mod forventning øger 
sandsynligheden for, at skolerne ligger blandt de 20 pct. dårligst præste-
rende. Dette står i kontrast til andre undersøgelser. Eksempelvis viser 
Jensen (2009) og Marcotte (2007), at flere undervisningstimer gør elever-
ne dygtigere. Hvis eleverne bliver fagligt dygtigere af flere timer, burde 
man også forvente, at eleverne bliver bedre til at gennemføre en ung-
domsuddannelse. Samtidig reducerer skolestørrelsen sandsynligheden 
for, at skolerne ligger i bunden, mens skolestørrelsen også reducerede 
sandsynligheden for, at skolerne ligger i toppen. Vi kan derfor konklude-
re, at analysen ikke giver noget entydigt svar på betydningen af skolestør-
relse for skolernes succes med at få eleverne til at gennemføre en ung-
domsuddannelse. 

Sammenhængen mellem antallet af ikke-årgangsopdelte elever er 
negativt korreleret med lav skolekvalitet og positivt korreleret med høj 
skolekvalitet, hvilket tyder på, at ikke-årgangsopdelte elever får skolerne 
til at præstere bedre, uden vi derved er i stand til at sige, hvad der præcist 
gør, at ikke-årgangsopdelte elever er positivt for skolekvaliteten. 

Hvad angår skolekvaliteten beregnet ud fra den komplette vej, fin-
der vi alt i alt, at nogle skolekarakteristika har betydning for, hvorvidt 
skolerne ligger blandt de bedst eller dårligst præsterende skoler. Vi finder 
dog også nogle kontraintuitive resultater, som umiddelbart ikke stemmer 
overens med eksisterende analyser. Derfor kan vi ikke udlede noget en-
tydigt billede af, hvilke skolekarakteristika der gør, at skolerne får flere 
elever end forventet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Sammen-
holder vi denne konklusion med de øvrige resultater i afsnittet, viser der 
sig et mønster af, at skolekarakteristika har langt større betydning for, om 
skolerne får flere elever end forventet til at påbegynde frem for til at 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi finder, at skolekarakteristika har 
større betydning for påbegyndelse end gennemførelse af en ungdomsud-
dannelse. Det kan til dels hænge sammen med, at der går 5 år, fra elever-
ne færdiggør 9. klasse, til vi måler skolernes gennemførelsesprocenter. 5 
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år, hvor eleverne har været under påvirkning af andre institutioner end 
folkeskolen. 

BETYDNINGEN AF ELEVERNES FAGLIGE 
RESULTATER FOR SKOLEKVALITETEN 

I forlængelse af ovenstående analyse ser vi nærmere på, hvor stor en del 
af skolekvaliteten, der kan forklares ud fra elevernes faglige resultater ved 
9.-klasses-afgangseksamen15. I den sammenhæng ser vi på skolernes 
andel af elever med forskellige karaktergennemsnit. Vi inddeler derfor 
skolernes elever i fire grupper på baggrund af deres karaktergennemsnit 
(ud fra den nye karakterskala). Den første gruppe er elever med et karak-
tergennemsnit på middel eller derover (karaktergennemsnit på 7 eller 
derover). Den anden gruppe er elever, der har bestået, men med et ka-
raktergennemsnit under middel (karaktergennemsnit 2 til 7). Den tredje 
gruppe er elever, der dumper (karaktergennemsnit under 2), mens den 
fjerde gruppe er elever med manglede karakteroplysninger. For hver 
skole beregner vi herefter skolernes andel af elever inden for hver af de 
fire grupper, og tabel 5.3 viser betydningen af skolernes andel af elever i 
de fire karakterkategorier i forhold til skolekvaliteten. 

Tabellens kolonner præsenterer resultaterne for hver type af sko-
lekvalitet, mens de fire kategorier af karaktergennemsnit er listet i tabel-
lens rækker. Vi anvender fixed-effects-metoden til denne analyse frem 
for den mere almindelige regressionsmetode, som vi eksempelvis anven-
der i tabel 5.1. Der er flere grunde til, at vi ikke anvender den mere al-
mindelige regressionsmetode, når vi ser på betydningen af skolernes 
karakterfordeling. Den væsentligste grund er, at elevernes karaktergen-
nemsnit i flere undersøgelser, bl.a. Rangvid (2008) og CEPOS (2008), har 

 
 
15 I kapitel 2 diskuterede vi, hvorvidt elevernes karaktergennemsnit bør ses som primært en 

indikator for skolekvalitet eller elevernes individuelle karakteristika. Vi vælger at se elevernes 

karaktergennemsnit som et resultat af skolernes evne til at forøge elevernes præstationer, men 

såfremt elevernes karaktergennemsnit primært er en indikator for elevernes individuelle karakte-

ristika, bør vi tage højde for denne variabel i beregningen af skolekvaliteten frem for at lade den 

være en forklarende variabel af skolekvaliteten. Vi tester betydningen af elevernes karaktergen-

nemsnit i forhold til beregningen af skolekvalitet. Først beregner vi skolekvaliteten, når elevernes 

karaktergennemsnit indgår som en forklarende variabel, hvorefter vi sammenligner disse resulta-

ter med vores eksisterende beregninger af skolekvaliteten (jf. kapitel 4). For hver type af skolekva-

litet er de to beregninger i 90-98 pct. af tilfældene ens. Dette betyder, at elevernes karaktergen-

nemsnit kun i 2-10 pct. af tilfældene bytter om på rangordningen af skolerne. 
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vist sig at dække over dels elevernes socioøkonomiske baggrund, dels 
skolernes evne til at undervise eleverne. Karakterer kan med andre ord 
dække over arv i form af intelligens eller miljø i form af skolens påvirk-
ning. Anvendes skolernes karakterfordeling derfor som et mål for sko-
lernes evne til at undervise eleverne, vil betydningen af skolen være 
overvurderet. Det vil være overvurderet, fordi målet også indeholder 
elevens sociale baggrund, og mange ressourcestærke elever har generelt 
en positiv betydning for skolekvaliteten. 

TABEL 5.3  

Betydningen af skolernes karakterfordeling for skolekvaliteten 

 
Den lige vej 

efter 9. kl. 

Den lige vej 

efter 9. eller 

10. kl. 

Den komplet-

te vej

Den snoede 

vej

Den lange 

vej1

Skolens karakter-
fordeling 

 
      

Andel elever over 

middel (karakter 

>7) 

-  -  -  -  -  

Andel elever, der 

består, men har 

karaktergennemsnit 

under middel  

-18,7 *** -25,8 *** -16,2 *** -11,6 *** -15,2 ***

(karakter 2-7) 
(1,5)  (1,7)  (3,6)  (3,3)  (2,3)  

Andel elever, der 

dumper  

-21,6 *** -40,0 *** -39,1 *** -23,8 *** -23,0 ***

(karakter <2) 
(3,0)  (3,5)  (8,1)  (7,2)  (5,0)  

Andel elever uden 

karakteroplysninger 

-21,1 *** -32,1 *** -23,6 *** -21,1 *** -23,0 ***

(2,1)  (2,8)  (4,9)  (4,7)  (3,2)  

Kontrol for øvrige 

skolekarakteristika 

X  X  X X X

Antal observationer2 689.398  590.900  196.998 196.998 295.499

Antal skoler 
985  985  985 985 985

R2  
2,8  6,9  4,5 3,7 4,7

 

Anm.: *** p <0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. Tabellen viser koefficienterne og standardfejl for analy-

sen ved hjælp af fixed-effects-metoden. Robuste standardfejl er listet i parentes og korrigeret 

ved hjælp af clustermetoden. (-) = referencekategori. 

1. Som i kapitel 4 har vi vendt den lange vej om, således at skoler med høj skolekvalitet inden for 

den lange vej er de skoler, som har en lav andel af elever, der går den lange vej. 

2. For hvert år indgår hver skole 100 gange. Ved hjælp af bootstrap-metoden beregner vi for hver 

skole 100 forskellige værdier af skolekvaliteten for at tage højde for usikkerheden i beregninger-

ne af skolekvaliteten. 
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For at tage højde for skolernes elevsammensætning anvender vi således 
fixed-effects-metoden. Fixed-effects-metoden tager nemlig højde for en 
række elev- og skolekarakteristika, der ikke kan måles, så længe disse 
karakteristika er konstante over tid. Et eksempel kan være elevernes in-
telligens eller skolernes ledelsesform. Vi antager derfor, at skolernes elev-
sammensætning i 9. klasse er nogenlunde konstant fra et år til det andet. 
Derfor ser vi kun på de karakteristika, der ændrer sig over tid, såsom den 
del af skolekvaliteten, der ikke kan henføres til elevernes initiale intelli-
gens. 

Ser vi nærmere på de enkelte resultater, viser tabel 5.3, at en hø-
jere andel af elever med et karaktergennemsnit under middel hænger 
negativt sammen med skolekvaliteten. Skolernes andel af elever med et 
karaktergennemsnit på middel eller derover er sammenligningsvariablen, 
hvilket betyder, at de øvrige resultater skal tolkes relativt hertil. At alle 
resultaterne er negative betyder derfor, at jo flere elever med et karakter-
gennemsnit på middel eller derover, desto bedre er skolekvaliteten. Dette 
resultat gælder for alle fem typer af skolekvalitet. 

Sammenligner vi resultaterne på tværs af de forskellige typer af 
skolekvalitet, har skolernes karakterfordeling samlet set den største be-
tydning for, at skolerne får flere elever end forventet til at gå den lige vej 
efter 9. eller 10. klasse, og herefter for, at skolerne får flere elever end for-
ventet til at gennemføre en ungdomsuddannelse (den komplette vej). Sko-
lernes karakterfordeling har samlet set den mindste betydning for, hvor-
vidt skolerne får flere elever end forventet til at gå den lige vej efter 9. klasse, 
hvilket læses ud fra R2 i tabellen. Det er påfaldende, at skolernes karakter-
fordeling har mindre betydning for, om skolerne har flere elever end 
forventet, der går den lige vej efter 9. klasse, end for, om skolerne har 
flere elever end forventet, der går den lige vej efter 9. eller 10. klasse. 
Forskellen betyder eksempelvis, at elever med gode karakterer også tager 
10. klasse, og det derfor er relativt tilfældigt, hvilke elever der påbegynder 
en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse, uanset hvor gode skolerne er 
til at klæde eleverne på til fremtiden. Det er dog ikke i nær så høj grad 
tilfældigt, at elever med et godt karaktergennemsnit påbegynder en ung-
domsuddannelse efter endt grundskole. Tilbud om 10.klasses-centre og 
efterskole lader til at tiltrække alle typer af elever, også de elever, der 
kunne tænkes at være klar til en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse. 
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SAMMENFATNING 

I dette kapitel så vi nærmere på skolekvaliteten, som vi beregnede i kapi-
tel 4, og hvilke omstændigheder skolerne selv har indflydelse på. Vi så 
nærmere på, hvilke skolekarakteristika der har betydning for skolernes 
succes med at få eleverne til at begynde på eller gennemføre en ung-
domsuddannelse. Der var fire hovedkonklusioner i kapitlet: 

– Generelt set forklarer målbare skolekarakteristika såsom klassestør-
relse og lærernes aldersfordeling kun en lille del af variationen i sko-
lekvaliteten. 

Det tyder derfor på, at skolekarakteristika, som vi umiddelbart ikke har 
adgang til i datamaterialet, har større betydning, når det drejer sig om 
skolekvaliteten. 

– Der er flere skolekarakteristika, der har betydning for skolekvaliteten 
beregnet ud fra påbegyndelse end ud fra gennemførelse af en ung-
domsuddannelse. 

At flere skolekarakteristika har betydning for skolekvaliteten, når den er 
beregnet ud fra påbegyndelse end ud fra gennemførelse, kan blandt an-
det skyldes, at gennemførelsesprocenterne først måles 5 år efter 9. klasse. 
På 5 år når eleverne at være under indflydelse af andre institutioner end 
folkeskolen, og eleverne får også generelt mere livserfaring selv, hvilket 
alt i alt er med til at reducere betydningen af folkeskolen. 

– Jo højere andel af elever med et højt karaktergennemsnit skolerne 
har, desto bedre skolekvalitet. 

– Skolernes karakterfordeling forklarer i højere grad skolernes succes 
med at få eleverne den lige vej efter 9. eller 10. klasse end efter 9. 
klasse. 

Skolernes evne til at uddanne eleverne er generelt set af betydning for 
skolekvaliteten, uanset hvordan vi måler denne. Ser vi imidlertid alene på 
påbegyndelse, synes det at være relativt tilfældigt, hvorvidt skolerne har 
succes med at få eleverne til at påbegynde en ungdomsuddannelse lige 
efter 9. frem for efter 9. eller 10. klasse. Vores fortolkning heraf er, at 
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elever med høje karakterer også vælger 10. klasse enten på en folkeskole 
eller på en efterskole, mens det ikke i nær så høj grad er tilfældigt, om 
eleverne påbegynder en ungdomsuddannelse lige efter grundskolen. 

Resultatet af at analysere skolernes karakterfordeling er dog un-
der antagelse af, at skolernes elevsammensætning i 9. klasse ikke ændres 
væsentligt fra et år til det næste, idet elevernes karaktergennemsnit dels 
reflekterer elevernes socioøkonomiske baggrund, og dels reflekterer sko-
lernes evne til at øge elevernes præstationer. En dybere analyse af sam-
menhængen mellem skolekvaliteten beregnet på baggrund af elevernes 
præstationer ved afgangseksamen og skolekvaliteten beregnet ud fra 
elevernes videre færd i uddannelsessystemet er uden for rammerne af 
denne rapport. 
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KAPITEL 6

SKOLEKVALITET: FAKTORER, 

DER IKKE ER UNDER  

INDFLYDELSE AF SKOLERNE 
 

 
I kapitel 4 og 5 fokuserede vi på skolernes succes med at få eleverne til 
enten at påbegynde eller færdiggøre en ungdomsuddannelse. Vi fandt i 
kapitel 5, at skolekarakteristika, som den enkelte skole selv har mulighed 
for at påvirke, først og fremmest har betydning for, om de unge starter 
på en ungdomsuddannelse. Gennemførelse af uddannelsen ligger længe-
re fremme i tiden, og andre forhold, som folkeskolen ikke har lod og del 
i, fx kvalitet af undervisningen på det nye uddannelsessted, overtrumfer 
lidt efter lidt virkningen af folkeskolens indsats i forhold til eleverne. 
Dette slog da også igennem på resultaterne, idet betydningen af de analy-
serede skolekarakteristika var noget mindre i forhold til gennemførelse af 
en ungdomsuddannelse. 

I erkendelse af at en lang række forhold, som skolerne ikke har 
indflydelse på (fx individuelle elevkarakteristika, familieforhold, forældres 
socioøkonomiske status, skolens elevsammensætning og kommunale 
forhold), også spiller en rolle for, hvorvidt de unge påbegynder eller 
gennemfører en ungdomsuddannelse, vil vi i dette kapitel se nærmere på, 
hvilken betydning disse andre faktorer har for de unges veje gennem 
ungdomsuddannelserne. Sidst i kapitlet ser vi nærmere på, om færdiggø-
relse inden for 5 år er korreleret med, at eleverne er kommet hurtigt i 
gang med en ungdomsuddannelse. 

I dette kapitel fokuserer vi på eleverne som helhed, og hvordan 
forskellige baggrundsfaktorer indvirker på deres videre skolegang efter 
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folkeskolen. Vi ser dermed bort fra den enkelte skole for nu, og resulta-
terne i kapitel 4 – på skoleniveau – kan ikke umiddelbart sammenholdes 
med resultaterne i dette kapitel. 

BETYDNINGEN AF DE ENKELTE KATEGORIER 
AF BAGGRUNDSVARIABLER 

I kapitel 2 beskrev vi, hvordan unges uddannelsesvalg kan opdeles i fak-
torer, som skolerne har eller ikke har indflydelse på. De baggrundsvariab-
ler, som skolerne ikke har indflydelse på, kan yderligere opdeles i følgen-
de kategorier, jf. figur 2.1: 

– Individuelle elev-karakteristika 
– Familieforhold 
– Forældrenes socioøkonomiske status 
– Skolernes elevsammensætning 
– Kommunale forhold. 

TABEL 6.1 

For hver vej gennem ungdomsuddannelserne: Samlet forklaringskraft af bag-

grundsvariablerne med stigende antal baggrundsvariabler i  procent 

 Model 

1 

Model 

2 

Model 

3 

Model 

4 

Model 

5 

Model 

6 

Model 

7 

Den lige vej efter 9. 
kl. 2,0  1,3 3,1 8,7 9,7 9,9 10,0 

Den lige vej efter 9. 
eller 10. kl. 0,0 3,2 7,6 14,9 16,6 16,7 16,9 

Den komplette vej 0,0 3,6 9,1 13,5 15,1 15,2 15,4 

Den snoede vej 0,0 3,9 9,0 12,0 13,5 13,7 13,9 

Den lange vej 0,0 2,9 8,0 11,4 12,8 13,0 13,2 
 

Anm.: Tabellen viser justeret R2 for hver af de fem forskellige typer skolekvalitet. 

Model 1: Kontrol for skoleårgang. 

Model 2: Som model 1 samt kontrol for individuelle karakteristika. 

Model 3: Som model 2 samt kontrol for familieforhold. 

Model 4: Som model 3 samt kontrol for forældrenes uddannelse. 

Model 5: Som model 4 samt kontrol for øvrige indikatorer for forældrenes socioøkonomiske 

status. 

Model 6: Som model 5 samt kontrol for kommunale forhold. 

Model 7: Som model 6 samt kontrol for skolernes elevsammensætning i 9. klasse. 
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Tabel 6.1 viser, hvor meget de fem forskellige kategorier af baggrundsva-
riabler samlet set kan forklare af de unges veje gennem ungdomsuddan-
nelserne. Forklaringsgraden kan variere fra 0 til 100 procent, hvor 100 
procent betyder, at de baggrundsvariabler, der indgår i modellen, fuld-
stændigt forudsiger sandsynligheden for, at eleverne eksempelvis går den 
lige vej efter 9. klasse. Nul procent betyder derimod, at de baggrundsvariab-
ler, der indgår i modellen, slet intet forklarer. 

For hver af de fem veje gennem ungdomsuddannelserne vises 
resultatet af syv forskellige regressionsmodeller, der adskiller sig fra hin-
anden ved antallet af baggrundsvariabler. Tabellen læses på den måde, at 
der i model nr. 2 indgår de samme baggrundsvariabler som i model nr. 1 
plus nogle ekstra. Tilsvarende rummer model nr. 3 de samme bag-
grundsvariabler som model nr. 2 samt nogle ekstra osv. For alle paramet-
rene for skolekvalitet gælder, at i takt med, at flere baggrundsvariabler 
sættes ind i modellen, kan en større del af elevernes uddannelsesveje 
forklares. 

I model 1 indgår alene variabler for elevernes afgangsår, og disse 
variabler forklarer mellem 0-2 pct. af elevernes veje gennem ungdoms-
uddannelserne. Den lave forklaringsgrad er et godt udgangspunkt, idet 
det betyder, at der ikke er væsentlige forskelle mellem eksempelvis, hvil-
ket år eleverne går i 9. klasse, og sandsynligheden for, at eleverne påbe-
gynder en ungdomsuddannelse. 

I model 2 suppleres med individuelle elevkarakteristika i 9. klas-
se, og alt i alt forklares mellem 1,3-3,6 pct. af elevernes sandsynlighed for 
enten at påbegynde eller at færdiggøre en ungdomsuddannelse. 

I model 3 indgår de samme karakteristika som i model 2 samt 
familieforhold såsom forældrenes civilstand, hvorefter forklaringsgraden 
eksempelvis stiger til 9,1 pct. for andelen af elever, der går den komplette 
vej. Ved at inkludere familieforhold stiger forklaringskraften til 3,1-9,1 
pct. 

I model 4 indsættes også indikatorer for forældrenes uddannelse, 
og for alle parametrene sker der et stort spring i forklaringsgraden. Ek-
sempelvis forklarer kontrolvariablerne samlet set 14,9 pct. af elevernes 
sandsynlighed for at gå den lige vej efter 9. eller 10. klasse. Stigningen i forkla-
ringskraft er på de følgende trin ret beskeden. Det viser, at forældrenes 
uddannelse er en særlig betydningsfuld faktor, når de unges vej gennem 
ungdomsuddannelsessystemet skal forklares. 
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I model 5 inkluderer vi også forældrenes arbejdsrelaterede fakto-
rer, herunder om de er i arbejde, og hvor de ligger indkomstmæssigt. 
Forklaringskraften stiger mellem 1-1,7 procentpoint, og alle de forkla-
rende variabler forklarer nu 9,7-16,6 pct. af de unges veje gennem ung-
domsuddannelse. 

I model 6, hvor vi nu ser nærmere på kommunekarakteristika, 
stiger forklaringskraften kun marginalt. Når vi har taget højde for alle de 
andre faktorer, har kommunekarakteristika kun en mindre betydning. 

Når alle baggrundsvariablerne indgår i analysen – model 7 – for-
klarer de mellem 10,0 og 16,9 pct. af variationen i parametrene for skole-
kvalitet. Elevsammensætningen på skolen har også kun en mindre forkla-
ringskraft, når vi i forvejen har inkluderet de andre faktorer. 

En sammenligning af, hvor meget det samlede sæt af bag-
grundsvariabler kan forklare i forhold til hver af de fem veje gennem 
ungdomsuddannelserne, viser, at den mindste forklaringskraft fremgår 
for parameteren den lige vej efter 9. klasse (10,0 pct.), og den største forkla-
ringskraft fremgår for parameteren den lige vej efter 9. eller 10. klasse (16,9 
pct.) og den komplette vej (15,4 pct.). At karakteristika, som skolerne ikke 
har indflydelse på, samlet set forklarer mellem 10-16,9 pct. af andelen af 
elever, der enten påbegynder eller færdiggør en ungdomsuddannelse, kan 
synes af lidt. Det er dog meget typisk inden for denne type af regressi-
onsmodeller. Rangvid (2008) finder eksempelvis, at baggrundsvariabler 
forklarer mellem 12-23 pct. af elevernes karaktergennemsnit, afhængig af 
hvilket fag der anvendes som mål for skolekvaliteten. 

Det er samtidig interessant, at blandt andet elevkarakteristika og 
forældrenes socioøkonomiske status har mindre betydning for, hvorvidt 
eleverne går den lige vej efter 9. klasse frem for efter 9. eller 10. klasse. 
Umiddelbart indikerer dette resultat, at det er mere tilfældigt, hvilke ele-
ver der påbegynder en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse frem for 
efter 9. eller 10. klasse. Dette kan hænge sammen med, at der både kan 
være positive og negative årsager til at påbegynde en ungdomsuddannel-
se lige efter 9. klasse. En positiv årsag vil være, at eleverne på grund af 
deres sociale baggrund er godt udrustede til at påbegynde en ungdoms-
uddannelse, mens en negativ årsag kan være, at eleverne påbegynder en 
ungdomsuddannelse tidligt, fordi de er trætte af folkeskolen. 
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BETYDNINGEN AF DE ENKELTE BAGGRUNDSVARIABLER 

Den overordnede tabel 6.1 siger imidlertid ikke noget om, hvor meget enkel-
te baggrundsvariabler, såsom køn eller alder, hver for sig forklarer de unges 
påbegyndelses- eller gennemførelsesprocenter. For at undersøge dette skal 
man i stedet se nærmere på betydningen af de enkelte baggrundsvariabler. 

TABEL 6.2 

Betydning af de enkelte baggrundsvariabler for parameteren den lige vej efter 

9. eller 10. kl. og den komplette vej i  procentpoint, udvalgte variabler 

Den lige vej efter 9.

eller 10. kl.

Den komplette vej

Individuelle elevkarakteristika  

Piger -  -  

Drenge -9,7 *** -9,5 *** 

(0,2)  (0,4)  

Danskere -  -  

1.-generations-indvandrere 10,4 *** 10,0 *** 

(1,0)  (1,5)  

2.-generations-indvandrere 14,1 *** 8,7 *** 

(0,7)  (1,3)  

Etnicitet mangler -3,8 *** -20,3 *** 

(1,3)  (1,4)  

Familieforhold 
   

Enebarn -  -  

1 helsøskende -2,0 *** -1,3 ** 

(0,3)  (0,6)  

2 helsøskende -4,0 *** -3,4 *** 

 (0,4)  (0,6)  

+2 helsøskende -7,6 *** -7,1 *** 

 (0,5)  (0,8)  

Elev bor ude -6,5 *** -10,8 *** 

 (1,1)  (1,9)  

Elev bor med kernefamilie -  -  

Elev bor med mor/far og ny 

partner 

-4,2 *** -6,0 *** 

 (0,4)  (0,7)  

Elev bor med enlig mor/far -5,1 *** -6,6 *** 

 (0,3)  (0,6)  
 

(Fortsættes)
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TABEL 6.2 (FORTSAT) 

Den lige vej efter 9.

eller 10. kl.

Den komplette vej

Mors socioøkonomiske status 
   

Mødre, grundskole -8,0 *** -7,7 *** 

 (0,3)  (0,5)  

Mødre med almengymnasial 

uddannelse 

6,1 *** 3,0 *** 

 (0,6)  (1,1)  

Mødre med erhvervsgymnasial 

uddannelse 

8,3 *** 3,5 *** 

 (0,8)  (1,7)  

Mødre med erhvervsfagligt 

hoved- 

/praktikforløb 

-  -  

Mødre med kort videregående 

uddannelse 

7,4 *** 4,4 *** 

 (0,5)  (0,8)  

Mødre med mellemlang vide-

regående uddannelse 

8,7 *** 4,9 *** 

 (0,3)  (0,5)  

Mødre med lang videregående 

uddannelse 

10,3 *** 6,0 *** 

 (0,4)  (0,8)  

Kommunekarakteristika 
   

Antal almengymnasiale tilbud 0,0  -0,1 ** 

 (0,0)  (0,1)  

Antal erhvervsgymnasiale 

tilbud 

0,4 ** 0,5 ** 

 (0,2)  (0,3)  

Antal tilbud om erhvervsfagligt 

hoved- /praktikforløb 

-0,1 *** 0,0  

 (0,0)  (0,0)  

Andel virksomheder med 1 

ansat 

-  -  

Andel virksomheder med 2-4 

ansatte 

34,5 *** 56,5 *** 

 (8,3)  (11,8)  

Andel virksomheder med 5-9 

ansatte 

28,9 *** 27,5 ** 

 (10,1)  (12,6)  

Andel virksomheder med 10-19 

ansatte 

-8,3  -20,7  

 (12,7)  (17,6)  
 

(Fortsættes)
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TABEL 6.2 (FORTSAT) 

Den lige vej efter 9.

eller 10. kl.

Den komplette vej

Andel virksomheder med 100 

ansatte 

-52,9  -46,9  

 (37,6)  (50,7)  

Ledighed for 16-24-årige ≤ 4 

pct. 

-  -  

Ledighed for 16-24-årige > 4 

pct. 

-0,4  -0,9 * 

 (0,4)  (0,5)  

Ledighed for arbejdsstyrken ≤ 

4 pct. 

-  -  

Ledighed for arbejdsstyrken > 

4 pct.  

-0,9 ** 0,4  

 (0,4)  (0,6)  

Elevsammensætning i 9. kl. 
   

Andel piger -  -  

Andel drenge -3,6 ** -4,2 * 

 (1,5)  (2,2)  

Andel danske e -  -  

Andel 1.-generations-

indvandrere 

-1,2  -6,4 ** 

 (3,0)  (3,2)  

Andel 2.-generations-

indvandrere 

4,7 * -7,7 ** 

 (2,7)  (3,7)  

Andel elever med faglærte 

mødre 

-  -  

Andel elever med ufaglærte 

mødre 

-10,5 *** -2,3  

 (1,5)  (2,2)  

Antal observationer 
245.535  76.623  

Justeret R2 16,9  15,4  
 

Anm.: *** p <0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. (-) = referencekategori. 

Tabellen viser koefficienterne og standardfejl. Standardfejl er listet i parentes. I modellen indgår 

der også baggrundsvariabler for afgangsår, antal dage indlagt på sygehuset efter fødslen indtil 

3. leveår, lav fødselsvægt, elevens alder ved afgangseksamen, antal halvsøskende, forældres 

alder ved fødsel, fædres uddannelse, begge forældres jobstatus og indkomst, antal forbereden-

de uddannelsestilbud, antal uddannelsestilbud om grundforløb, andele af elever med ufaglærte 

fædre samt variabler, der indikerer, hvis nogle af eleverne har manglende oplysninger på nogle 

af baggrundsvariablerne, jf. appendiks tabel A.3 og A.4 for en detaljeret beskrivelse af modellen. 

Kategorier vedrørende mors uddannelse angiver morens højest gennemførte uddannelse. 
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Tabel 6.2 beskriver betydningen af de enkelte baggrundsvariab-
ler, men alene for den lige vej efter 9. eller 10. klasse og den komplette vej, idet 
baggrundsvariablerne samlet set har den største forklaringskraft inden 
for disse to parametre. Idet der indgår en lang række baggrundsvariabler i 
analysen, har vi, ligesom i kapitel 2, valgt alene at beskrive betydningen af 
enkelte baggrundsvariabler.  

Udvalgte baggrundsvariabler er listet nedad i tabellens rækker, 
mens de to parametre er listet i tabellens kolonner. Vi har valgt kun at 
inkludere variabler, som er signifikante. Tabellerne i deres helhed kan 
man se i appendiks tabel A.3 og A.4. De variabler, der ikke er inkludere-
de, er: 

Individuelle karakteristika 

– Lav fødselsvægt 
– Antal dage indlagt på sygehuset indtil 3. leveår 
– Elevernes alder ved eksamen. 

Familieforhold 

– Antal halvsøskende 
– Forældrenes alder ved fødslen. 

Forældrenes socioøkonomiske status 

– Forældrenes indkomst 
– Forældrenes jobstatus 
– Fædrenes uddannelse. 

Skolernes elevsammensætning 

– Andelen af ufaglærte fædre. 

For betydningen af disse variabler henvises til appendiks tabel A.3 og 
A.4. 

For hver baggrundsvariabel viser tabel 6.2 sandsynligheden for, 
at eleverne går den lige vej efter 9. eller 10. klasse eller den komplette vej. I ne-
denstående afsnit anvender vi også termerne påbegyndelse og gennemfø-
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relse af en ungdomsuddannelse for hhv. den lige vej efter 9. eller 10. klasse og 
den komplette vej. 

INDIVIDUELLE ELEV-KARAKTERISTIKA 

Ser vi på de individuelle karakteristika, er betydningen af at være en 
dreng som forventet negativ. Eksempelvis -9,5 for den komplette vej, 
hvilket betyder, at sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsud-
dannelse er 9,5 procentpoint lavere for drenge end for piger. Den negati-
ve betydning af at være dreng er ens for påbegyndelse og gennemførelse 
af en ungdomsuddannelse. At drenge uddanner sig i mindre udstrækning 
end pigerne, stemmer overens med den igangværende debat om køns-
fordelingen på ungdomsuddannelserne. 

Elever med anden etnisk baggrund end dansk har derimod en 
større sandsynlighed for både at påbegynde og færdiggøre en ungdoms-
uddannelse sammenlignet med etnisk danske elever. Der kan være flere 
grunde hertil. For det første inkluderer 1.- og 2.-generations-indvandrere 
både indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande. For det andet er der 
lidt selektion forbundet med denne gruppe, idet variablen ’manglende 
information om etnicitet’ er negativ. Dette betyder, at den positive be-
tydning af at være 1.- eller 2.-generations-indvandrer er en smule over-
vurderet i tabellen. Disse to mere tekniske forklaringer kan dog ikke 
udelukke, at 1.- og 2.-generations-indvandrere i højere grad end etniske 
danskere påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse, når vi 
tager højde for en række socioøkonomiske faktorer. Ifølge de økonomi-
ske vismænd (Sørensen et al., 2007) er indvandrere oftere fattige og står 
oftere uden for arbejdsmarkedet end etniske danskere. Når vi har taget 
højde for dette i form af forælderens indkomst og tilknytning til ar-
bejdsmarkedet, står vi tilbage med etnicitet, som umiddelbart ikke har 
nogen negativ betydning for, hvorvidt de unge påbegynder eller gennem-
fører en ungdomsuddannelse. Henholdsvis tabel A.3 og tabel A.4 i ap-
pendiks underbygger dette argument, idet disse tabeller viser, at når alene 
elevernes individuelle karakteristika indgår i modellen, så har 1.- eller 2.-
generations-indvandrere en lavere sandsynlighed end etniske danskere 
for at gennemføre en uddannelse. Jo mere vi kontrollerer for familiefor-
hold og forældrenes socioøkonomiske status, desto mere ændres betyd-
ningen af etnicitet, som i sidste ende er positiv. 

Betydningen af at være 1.-generations-indvandrer er den samme 
for henholdsvis påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddan-
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nelse, mens betydningen af at være 2.-generations-indvandrer er næsten 
dobbelt så stor (14,1 procentpoint) for påbegyndelse som for gennemfø-
relse (8,7 procentpoint). 

FAMILIEFORHOLD 

Ser vi for det andet på baggrundsvariabler inden for kategorien familie-
forhold, har elever med søskende lavere sandsynlighed for både at påbe-
gynde og gennemføre en ungdomsuddannelse end enebørn. Det samme 
gælder for elever, der enten bor alene med én af forældrene eller sammen 
med den ene af forældrene og hans eller hendes nye partner, sammenlig-
net med elever, der bor sammen med begge forældre16. Bor eleven med 
den ene forælder og hans eller hendes nye partner, reduceres eksempelvis 
sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse med 6 pro-
centpoint set i forhold til elever, der bor i en kernefamilie. 

Med en enkelt undtagelse har variablerne for familieforhold i ta-
bel 6.2 nogenlunde samme betydning for påbegyndelse som for gennem-
førelse af en ungdomsuddannelse. Undtagelsen er variablen for, om ele-
verne ikke bor hjemme hos nogle af forældrene. Dette har en større 
negativ betydning for gennemførelse (10,8 procentpoint) end for påbe-
gyndelse (6,5 procentpoint). 

FORÆLDRENES SOCIOØKONOMISKE STATUS 

Ser vi for det tredje på baggrundsvariabler inden for kategorien foræl-
drenes socioøkonomiske status, finder vi ikke overraskende, at jo højere 
uddannelsesniveau mødrene har, desto højere sandsynlighed er der for, 
at eleverne både påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. 
Eksempelvis reduceres elevernes sandsynlighed for at gå den lige vej efter 9. 
eller 10. klasse med 8 procentpoint, såfremt mødrene alene har en grund-
skoleuddannelse frem for et erhvervsfagligt hoved- og praktikforløb. Der 
er dog en enkelt undtagelse. Mødre, hvis højeste fuldførte uddannelse 
enten er en almen gymnasial eller erhvervsgymnasial ungdomsuddannel-
se, forøger sandsynligheden for, at eleverne både påbegynder og gen-
nemfører en ungdomsuddannelse, i forhold til de mødre, hvis højeste 

 
 
16 Forældrenes civilstatus er defineret i det år, hvor eleven går i 9. klasse. I enkelte tilfælde, har 

forældrenes civilstatus i 9. klasse været uoplyst, hvorefter data for det forrige år er anvendt.  
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fuldførte uddannelse er et erhvervsfagligt hoved- og praktikforløb. Dette 
på trods af, at et erhvervsfagligt hoved- og praktikforløb typisk kræver 
flere år på skolebænken. 

Med undtagelse af mødre med en grundskoleuddannelse, har 
mødrenes uddannelse generelt set større betydning for, om eleverne 
påbegynder end gennemfører en ungdomsuddannelse. For mødre med 
en grundskoleuddannelse synes det at have lige stor negativ betydning 
for, hvorvidt eleverne påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddan-
nelse. 

KOMMUNALE FORHOLD 

Den fjerde kategori af baggrundsvariabler er kommunale forhold, hvor vi 
har valgt alene at inddrage nogle kommunale forhold, som vi forventer 
har en direkte påvirkning på unges veje gennem ungdomsuddannelserne. 
De første omhandler antallet af uddannelsestilbud i den kommune, hvor 
folkeskolen ligger. 

Ser vi på det samlede antal tilbud om kompetencegivende ung-
domsuddannelser, har dette ikke betydning for, om eleverne går den kom-
plette vej, og samlet set en negativ betydning for, hvorvidt eleverne går den 
lige vej efter 9. eller 10. klasse. Der er dog forskel på de forskellige typer af 
ungdomsuddannelsestilbud. Antallet af erhvervsgymnasiale tilbud for-
øger sandsynligheden for, at eleverne går den lige vej efter 9. eller 10. klasse 
med 4 procentpoint og den komplette vej med 5 procentpoint. Antallet af 
almengymnasiale tilbud har derimod ingen signifikant betydning for, om 
eleverne går den lige vej efter 9. eller 10. klasse, men reducerer betydningen 
af, om eleverne går den komplette vej med 1 procentpoint. 

Sammensætningen af virksomheder i kommunen kunne også 
være en betydende faktor, navnlig i forhold til erhvervsuddannelserne, 
som har behov for et passende udbud af praktikpladser i nærområdet. 
Alt andet lige må man formode, at større virksomheder har bedre mulig-
heder for at tilbyde praktikpladser end små enkeltmandsvirksomheder. 
Analysen, som ikke tager hensyn til, at praktikpladsproblemet er irrele-
vant for de unge i gymnasial uddannelse, giver et uklart svar. I forhold til 
enkeltmandsvirksomheder øger andelen af virksomheder med mellem 2-
9 ansatte sandsynligheden for, at eleverne både påbegynder og gennem-
fører en ungdomsuddannelse. Andelen af virksomheder i kommunen 
med 10 eller flere ansatte har dog ikke nogen signifikant betydning for, 
hvorvidt eleverne påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse. 
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Man kan tænke sig mange forskellige grunde til denne forskel, fx at det er 
en anden type virksomheder med mindre håndværkspræg og dermed en 
anden tradition for uddannelse af arbejdskraften. 

Den sidste kommunevariabel, som vi inddrager i analysen, er ar-
bejdsløshedsprocenten. Høje arbejdsløshedsprocenter kan både virke 
fremmende og hæmmende for, hvorvidt eleverne påbegynder eller gen-
nemfører en ungdomsuddannelse. Både en generel høj arbejdsløshed og 
en høj ungdomsarbejdsløshed kan eksempelvis medføre, at flere unge 
vælger at påbegynde en ungdomsuddannelse. Idet en høj arbejdsløshed 
også kan virke hæmmende for antallet af praktikpladser, kan arbejdsløs-
hed også have en negativ indflydelse på, hvorvidt eleverne gennemfører 
en ungdomsuddannelse. Vi finder dog en marginal betydning af arbejds-
løshedsprocenterne. Kun generel arbejdsløshed over 4 pct. reducerer de 
unges sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse lige efter 9. 
eller 10. klasse. 

SKOLERNES ELEVSAMMENSÆTNING 

Den femte og sidste kategori af baggrundsvariabler, som vi analyserer, er 
skolernes elevsammensætning. Skolernes elevsammensætning kan have 
betydning for den enkelte elevs egne præstationer, idet klassekammerater 
både kan virke fremmende og hæmmende for elevens egen læring. 

Den første signifikante variabel er andelen af drenge på skoleår-
gangen. Tabellen viser, at andelen af drenge i årgangen reducerer sand-
synligheden for, at eleverne går den lige vej efter 9. eller 10. klasse med 3,6 
procentpoint. 

De næste variabler for elevsammensætningen er andelen af hen-
holdsvis 1.- og 2.-generations-indvandrere på årgangen. For begge vari-
abler gælder det, at forøges andelen af klassekammerater, der er 1.- eller 
2.-generations-indvandrere, med 10 procentpoint, reduceres sandsynlig-
heden for at gå den komplette vej med henholdsvis 64 og 77 procentpoint. 
Til gengæld vil andelen af 2.-generations-indvandrere øge sandsynlighe-
den for at påbegynde uddannelse, mens 1.-generations-indvandrere 
hverken øger eller reducerer sandsynligheden for påbegyndelse. 

Den sidste variabel for elevsammensætningen er andelen af ele-
ver med ufaglærte mødre. Stiger andelen af elevens klassekammerater 
med ufaglærte mødre, reduceres elevernes sandsynlighed for at påbegyn-
de en ungdomsuddannelse med 10,5 procentpoint, mens det ikke har 
betydning for, hvorvidt eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse. 
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Sagt på en anden måde synes det at have en ufaglært mor at reducere den 
unges påbegyndelse af uddannelse, måske fordi mor ikke har forudsæt-
ninger for at yde den nødvendige støtte og rådgivning, som andre unge 
kan få fra deres forældre. Når de unge først er kommet i gang med en 
uddannelse, synes den begrænsende effekt af en ufaglært mor imidlertid 
at ophøre, idet andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannel-
se, ikke er påvirket af dette forhold. 

Alt i alt har skolernes elevsammensætning kun en lille forkla-
ringskraft, men de signifikante variabler kan tyde på, at klassekammera-
ternes baggrund har betydning. Hvis klassekammeraterne kommer fra 
mindre ressourcestærke hjem, kan det få betydning for den enkelte elev i 
klassen, og om denne elev kommer i uddannelse efter 9. klasse. 

UNGES GENNEMFØRELSE AF EN UNGDOMSUDDANNELSE, 

GIVET DE PÅBEGYNDER LIGE EFTER 9. ELLER 10. KLASSE 

Den sidste analyse i dette kapitel ser nærmere på sammenhængen mel-
lem, at de unge kommer hurtigt i gang med en ungdomsuddannelse og 
gennemfører en ungdomsuddannelse inden for 5 år. For parametrene den 
komplette vej og den snoede vej viser tabel 6.3 betydningen af, at eleverne 
påbegynder en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse eller lige efter 10. 
klasse. I tabellen er der også kontrolleret for de øvrige baggrundsvariab-
ler, som skolerne ikke har indflydelse på. 

TABEL 6.3 

Elevernes sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse, givet de går hurtigt i 

gang med uddannelsen 

 Den komplette vej Den snoede vej 

Påbegyndt lige efter 9. kl. 
27,4 *** 17,5 *** 

(0,4)  (0,3)  

Justeret R2 21,2  16,8  

Påbegyndt lige efter 10. kl.  
50,6 *** 32,4 *** 

(0,4)  (0,4)  

Justeret R2 37,6  25,2  

Antal observationer 76.623 
 

Anm.: *** p <0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. 

Anm.: I tabellen er der taget højde for de øvrige baggrundsvariabler, som skolerne ikke har 

indflydelse på, + signifikansniveau. 
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Tabel 6.3 viser, at påbegyndes en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse, 
forøges sandsynligheden for at gå den komplette vej med 27,4 procentpoint 
og sandsynligheden for at gå den snoede vej med 17,5 procentpoint. 

Påbegyndes en ungdomsuddannelse i stedet lige efter 10. klasse, 
forøges sandsynligheden for at gå den komplette vej med 50.6 procentpoint, 
mens sandsynligheden for at gå den snoede vej øges med 32,4 procent-
point. 

Elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse inden for 5 år, 
er i høj grad korreleret med, at eleverne kommer hurtigt i gang. Det kan 
dog ikke tolkes sådan, at såfremt eleverne kommer hurtigt i gang, vil de 
også gennemføre inden for 5 år. Tabellen viser nemlig også en tendens 
til, at elever, der tager 10. klasse, har en større sandsynlighed for at gen-
nemføre en ungdomsuddannelse inden for 5 år efter 9. klasse end elever, 
der går videre direkte efter 9. klasse. 

SAMMENFATNING 

I dette kapitel gik vi i dybden med de faktorer, som skolerne ikke har 
indflydelse på, men som stadig har betydning for unges veje gennem 
uddannelsessystemet. En række interessante resultater gjorde sig gælden-
de. Blandt andet fandt vi, at: 

– de omstændigheder, som skolen ikke kan ændre, har vist sig at have 
mest betydning for den lige vej efter 9. eller 10. klasse og den komplette vej. 

Resultatet taler for, at betydningen af elevernes socioøkonomiske bag-
grund og familieforhold er konstant over tid og både slår igennem i for-
hold til påbegyndelse efter grundskolen og gennemførelse senere hen. Vi 
fandt dog også, at: 

– de omstændigheder, som skolen ikke kan ændre, har vist sig at have 
mindst betydning for den lige vej efter 9. klasse. 

Når vi sammenligner, om eleverne påbegynder lige efter 9. klasse eller 
lige efter 9. eller 10. klasse, viser det sig, at elevernes baggrund har min-
dre at sige om, hvorvidt eleverne går direkte eller venter et år. Det er 
altså mere tilfældigt, om eleverne vælger 10. klasse fra eller til. Tilbud om 
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efterskoler og 10.-klasses-centre synes derfor at have en tiltrækningskraft 
på alle samfundslag. Det, der imidlertid ikke er tilfældigt, er, hvorvidt 
eleverne påbegynder en ungdomsuddannelse efter grundskolen eller ej. 
Her spiller elevernes baggrund i langt højere grad ind. 

Ser vi i stedet på de enkelte elevkarakteristikas betydning for, 
hvorvidt eleverne påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse, 
finder vi, at: 

– de individuelle elevkarakteristika samlet set har nogenlunde samme 
betydning for, om eleverne går den lige vej efter 9. eller 10. klasse, og om 
de går den komplette vej. 

– både kommunale forhold samt skolernes elevsammensætning har 
samme, men dog minimal betydning i forhold til, hvorvidt eleverne 
går den lige vej efter 9. eller 10. klasse, og om de går den komplette vej. 

– forældrenes socioøkonomiske status samlet set har større betydning 
for, om eleverne går den lige vej efter 9. eller 10. klasse end den komplette 
vej. 

Elevernes egne karakteristika, såsom køn og etnicitet, synes at have kon-
stant betydning over tid, nemlig både for, hvorvidt eleverne påbegynder 
eller gennemfører en ungdomsuddannelse. Kommunale forhold og elev-
sammensætningen kan fortælle noget om miljøet, som eleverne er vokset 
op i. Begge faktorer er konstante over tid, men de har dog en minimal 
betydning for både påbegyndelse og gennemførelse. 

Forældrenes påvirkning lader imidlertid til at aftage med alderen, 
idet elevernes påbegyndelse frem for gennemførelse i højere grad afhæn-
ger af forældrenes socioøkonomiske status. 

I forlængelse af analysen af de enkelte karakteristika fandt vi og-
så ud af, at: 

– forældrenes uddannelsesniveau har langt den største forklaringskraft 
både på elevernes påbegyndelse og gennemførelse af en ungdoms-
uddannelse. 

At forældrenes uddannelsesniveau har afgørende forklaringskraft er inte-
ressant, idet det peger i retning af, at en række kulturelle faktorer har 
betydning for elevernes holdning til videreuddannelse. Dog kan foræl-
drenes uddannelse ikke udelukkende stilles som garant for betydningen 
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af den sociale eller kulturelle arv fra familien, da elevernes genetiske arv 
fra forældrene i høj grad forstærker den positive effekt af forældrenes 
uddannelse. 

Den sidste analyse, vi foretager i dette kapitel, ser nærmere på, 
hvorvidt eleverne har større sandsynlighed for at gennemføre en ung-
domsuddannelse, såfremt de tager 10. klasse. I denne forbindelse finder 
vi, at: 

– der er større sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannel-
se, såfremt eleverne har påbegyndt en ungdomsuddannelse lige efter 
10. klasse frem for efter 9. klasse. 

De elever, der påbegynder en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse, har 
mindre sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse på 5 år 
end de elever, der først påbegynder en ungdomsuddannelse efter 10. 
klasse og derfor kun har 4 år til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 
Dette peger i retning af, at det ikke er entydigt positivt, at eleverne går 
hurtigt i gang med en ungdomsuddannelse. Nogle elever har gavn af et år 
ekstra i grundskolen, hvad enten det er på efterskole, på privatskole eller 
i folkeskolen. Vi kan dog ikke udlede, at det ekstra år er til gavn for alle 
elever. Mange elever, der tager det ekstra år i 10. klasse, ville formentlig 
klare sig udmærket, såfremt de påbegyndte en ungdomsuddannelse lige 
efter 9. klasse. Vi kan dog udelukke, at 10. klasse er direkte skadende for 
gennemførelsesprocenten.
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KAPITEL 7

UNGES UDDANNELSE: 

EFFEKTEN AF UNGDOMMENS 

UDDANNELSESVEJLEDNING 
 

 
I forhold til unges start på og gennemførelse af en ungdomsuddannelse 
så vi i kapitel 6 nærmere på betydningen af en række faktorer, som sko-
lerne ikke har indflydelse på. Blandt disse var nogle kommunale forhold, 
som vi antog havde en indirekte påvirkning på elevernes sandsynlighed 
for at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. 

I dette kapitel ser vi nærmere på ét specifikt kommunalt tiltag – 
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejledningen), der direkte har 
til opgave at vejlede de unge i deres valg af en ungdomsuddannelse og 
dermed at forøge elevernes sandsynlighed for at påbegynde en ung-
domsuddannelse efter endt grundskole. UU-vejledningen blev imple-
menteret i august 2004, og vi beskriver først UU-vejledningen, hvorefter 
vi præsenterer en todelt analyse. Første del ser på, om implementeringen 
af UU-vejledningen har en positiv eller negativ indvirkning på skolernes 
andel af unge, der påbegynder en ungdomsuddannelse. I anden del un-
dersøges, om UU-vejledningen har haft en anden effekt på unge med 
anden etnisk baggrund end på danske unge. 

UU-VEJLEDNINGEN 

UU-vejledningen blev indført 1. august 2004 (Jensen & Frederiksen, 
2004; Undervisningsministeriet, 2010) med det overordnede formål at 
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øge tilgangen til ungdomsuddannelserne samt reducere antallet af omvalg 
undervejs i uddannelsesforløbet. For at nå det overordnede formål blev 
selve vejledningsforløbet udbygget, men der blev også gennemført en 
række administrative ændringer i måden, hvorpå vejledningen skulle 
foregå. 

DE ADMINISTRATIVE ÆNDRINGER 

Reformen indebar en række konkrete administrative tiltag, hvormed det 
blandt andet var hensigten at gøre vejledningen uafhængig af de enkelte 
uddannelsesinstitutioner samt at professionalisere vejledningens praksis. 

For det første blev de økonomiske og de administrative rammer 
samlet inden for den enkelte kommune, hvor UU-vejledningens konkre-
te målsætning og økonomi fastsættes af kommunalbestyrelsen. 

For det andet er vejledningen gjort uafhængig af de enkelte ud-
dannelser, institutioner og sektorer, idet UU-vejlederne ansættes af UU-
centrene. De tidligere ca. 20 forskellige vejlederuddannelser og -kurser er 
samtidig erstattet af én fælles vejlederuddannelse. 

For det tredje blev der etableret geografisk bestemte centre for 
Ungdommens Uddannelsesvejledning med egen daglig ledelse. I alt er 
der etableret lidt under 50 lokale og kommunale centre (Jensen & Frede-
riksen, 2004). Antallet af UU-centre har været skiftende siden 2004, og i 
dag er der 45 UU-centre. Dermed blev de tidligere 26 forskellige vejled-
ningsordninger reduceret til én – UU-vejledningen. Figur 7.1 viser forde-
lingen af UU-centre. Som det fremgår, dækker enkelte af UU-centrene én 
kommune, mens andre dækker flere kommuner.  
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FIGUR 7.1 

UU-centrenes geografiske placering pr. 24. juli 2010 

Anm.: Figur 7.1 viser den geografiske placering af UU-centrene. De forskellige farvenuancer 

adskiller grænserne mellem hvert UU-center. Nogle centre dækker flere kommuner, mens 

andre centre dækker en kommune. 

Kilde: Egen fremstilling efter http://www.linksbuketten.dk/UUkort.htm 

Med reformen etableredes således en enstrenget kommunal ungdoms- og 
uddannelsesvejledning. UU-vejledningen har fået det samlede ansvar for 
folkeskolens vejledning i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddan-
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nelserne samt overgange mellem ungdomsuddannelserne. Der er dermed 
tale om en professionalisering, centralisering og simplificering af studie-
vejledningen som service og institution. 

ET UDBYGGET VEJLEDNINGSFORLØB 

Indsatsen skal ifølge lovteksten tilrettelægges for elever fra 6. til 10. klas-
se. Nedenstående analyse fokuserer på effekten af UU-vejledning rettet 
mod unge, der var tilknyttet folkeskolernes 8., 9. og 10. klasse. UU-
vejledningens konkrete udformning i relation til netop disse klassetrin 
beskrives derfor kort. 

Eleverne i 8. klasse deltager i introduktionskurser af en samlet 
varighed på 1 uge, hvormed det er hensigten, at eleverne forberedes på 
valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Hvis eleverne fin-
des særligt udsatte, kan varigheden af introduktionskurserne forlænges til 
i alt 4 uger (Undervisningsministeriet, 2010). 

For eleverne i 9. og 10. klasse fokuseres på brobygningsforløb, 
og hensigten med ordningen er, at den skal: 

– afspejle undervisningen i de udvalgte udannelser. 
– gøre eleven bekendt med ungdomsuddannelsens praktiske og teore-

tiske elementer. 
– gøre eleven bekendt med et eller flere erhverv, som uddannelsen 

retter sig imod. 

I lovteksten opfordres der samtidig til, at brobygning rettes mod grund-
forløb i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser og de indledende dele 
af de gymnasiale ungdomsuddannelser (Undervisningsministeriet, 2010). 

På 9. klassetrin skal brobygning tilbydes elever, der er uafklarede 
med hensyn til deres valg af ungdomsuddannelse, og hvis skolen vurde-
rer, at det vil gavne elevens mulighed for fortsat uddannelse17. I 10. klas-
se skal alle elever deltage i brobygning eller kombinationer af brobygning 
og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv18   
(Undervisningsministeriet, 2010). 
 
 
17 Varigheden af et brobygningsforløb for 9. klasse er mindst 2 og højest 10 dage, med mulighed for 

forlængelse til 4 uger for særligt udsatte elever. 
18 I 10. klasse skal der brobygges til mindst to forskellige uddannelser, hvoraf den ene skal være en 

erhvervsrettet eller en erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse. I et 10.-klasses-forløb, der har va-
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Vejledningen og brobygning skal således sikre den unge et til-
strækkeligt grundlag for at træffe realistiske beslutninger i valget af ud-
dannelse og erhverv, der modsvarer den unges potentiale. Fokus er, som 
Jensen & Frederiksen (2004) fremhæver, på vejledningen om valg af 
uddannelse og erhverv, mens vejledningen om gennemførelse af de en-
kelte uddannelser kun berøres indirekte. 

ANALYSE AF UU-VEJLEDNINGEN 

Tidligere evalueringer af UU-vejledningen og tilbud om brobygning har 
fokuseret på den organisatoriske omstrukturering og etableringen af 
vejledningstilbud samt taget form af tilfredshedsundersøgelser blandt de 
unge (Katznelson & Pless, 2005; Katznelson & Pless, 2007; Rambøll 
Management, 2009). Nogle af konklusionerne fra disse analyser er, at 
vejlederne er en væsentlig kilde til information om ungdomsuddannel-
serne. Imidlertid tilskriver de unge selv ikke vejledningen stor betydning 
for det egentlige valg af ungdomsuddannelse. Individuelle interesser og 
det faglige standpunkt er her den væsentligste faktor (Katznelson & 
Pless, 2007). 

I vores undersøgelse analyserer vi betydningen af UU-
vejledningen i forhold til antallet af unge, der påbegynder en ungdoms-
uddannelse. Med andre ord fokuserer vi på andelen af elever, der går den 
lige vej efter 9. klasse, eller andelen af elever, der går den lige vej efter 9. eller 10. 
klasse. Af flere grunde fravælger vi at se på andelen af elever, der gen-
nemfører en ungdomsuddannelse. For det første fokuserede UU-
vejledningen i de første år primært på de unges valg af ungdomsuddan-
nelse og knap så meget på gennemførelse (jf. ovenstående afsnit). For 
det andet fravælger vi at se på andelen af unge, der gennemfører en ung-
domsuddannelse, idet vi i årene efter reformen (2005-2007) kun kan 
følge de unge i 1-3 år efter 9. klasse. 

I forhold til analyserne i kapitel 4 til 6 fravælger vi også at an-
vende elever i årgang 2005 og 2008. 2005 fravælges for det første for at 
                                                                                                                  
 
 

righed af mere end 20 uger, skal UU-vejledningen udgøre 2 uger svarende til 42 årlige timer. For 
et 10. klasseforløb, der har en varighed af 20 uger eller mindre, skal brobygning udgøre én uge 
svarende til 21 timer. Uanset varigheden af forløbene skal det afvikles inden den 1. marts i skole-
året (Undervisningsministeriet, 2010). 
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tillade lidt ’indkøringsvanskeligheder’ af UU-vejledningen. For det andet 
ekskluderes denne årgang, fordi elevernes samlede vejledning på denne 
årgang må betragtes som et miks mellem den gamle og den nye vejled-
ningsform. 2008-årgangen fravælges, fordi UU-vejledningen blev ændret 
i 2007. Der er derfor risiko for, at 2008-årgangen har haft et anderledes 
vejledningsforløb end de tidligere årgange. 

BETYDNINGEN AF UU-VEJLEDNINGEN 

Vores analyse af UU-vejledningen består af to forskellige analysestrategi-
er. Vi analyserer først betydningen af UU-vejledningen ved hjælp af fi-
xed-effects-metoden og efterfølgende med Difference-in-Differences-
metoden (herefter DiD-metoden, jf. kapitel 3)19. Fixed-effects-metoden 
har den fordel, at den tager højde for omstændigheder, vi ikke kan måle, 
og som ikke ændrer sig over tid. DiD stiller skrappere krav, og tager også 
højde for omstændigheder, der ændrer sig over tid og som påvirker beg-
ge grupper ens, som fx årgangsforskelle. Derfor kan resultater fra DiD 
fortolkes som egentlige årsagssammenhænge – hvorvidt UU-
vejledningen har haft en effekt. 

Hvad metoderne hver især opfanger, kan illustreres med et ek-
sempel. Medierne har længe fokuseret på, at de unge skal komme hurti-
gere i gang med uddannelse. Hvis de unge har taget budskabet til sig og 
faktisk påbegynder uddannelse tidligere, end de ellers ville, vil ændringen 
blive opfanget ved fixed-effects-metoden. Lad os sige, at UU-
vejledningen indføres på samme tid som regeringens budskab, og der alt 
i alt er en stigning i tilgangen til ungdomsuddannelserne. Hvor regerin-
gens budskab påvirker alle elever ens – både på folkeskoler og på privat-
 
 
19 Vi har ligeledes forsøgt os med en anden analyse, en såkaldt søskende-fixed-effects-analyse, hvor 

vi foretager en yderligere restriktion af fixed-effects- og DiD-metoden. Kort fortalt sammenlig-
ner man med denne metode to søskende, der hver især har gået på den samme skole, men på 
hver sin side af UU-vejledningsreformen. Man udnytter hermed, at den ældste af søskendeparret 
ikke har haft samme vejledningsmuligheder som den yngste, hvorefter man sammenligner de to 
søskendes uddannelsesvalg. Fordelen ved denne metode er, at man ikke alene fastholder skole-
kvaliteten, idet de har gået på den samme skole. Man fastholder også uobserverede familiefor-
hold, idet søskendeparret har oplevet nogenlunde samme opvækst. Imidlertid resulterede denne 
analyse i en stor reduktion i antallet af observationer, dels fordi metoden kræver, at forældre har 
børn både i årgangene 2002-2004 og 2005-2007, og dels fordi mange forældre i dag vælger for-
skellige skoler til deres børn. Robusthedstjek af denne analyse viste, at resultaterne fra søskende-
fixed-effects-analysen i langt højere grad var et produkt af en reduktion i antallet af observationer 
end et produkt af, at vi med denne metode er i stand til at kontrollere for flere uobserverede fak-
torer. Denne analyse er derfor udeladt.  
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skoler – påvirker UU-vejledningen udelukkende folkeskoleelever, da det 
kun er her, tiltaget indføres. Ved at sammenligne folkeskoler og privat-
skoler sorterer vi regeringens budskab fra beregningen og ser kun på 
egentlige effekter af UU-vejledningen. Hvis UU-vejledningen viser sig at 
have en egentlig effekt, vil DiD påvise det. Hvis stigningen i uddannelse 
alene skyldes regeringens budskab, vil beregningen ved DiD ikke måle en 
effekt af UU-vejledningen. 

Fixed-effects-metoden tager heller ikke højde for, at forskellige 
årgange påvirkes forskelligt af vejledning, men det er af mindre relevans, 
idet vi kun ser på tre på hinanden følgende årgange. 

ANALYSE AF UU-VEJLEDNINGEN I FORHOLD 

TIL DEN LIGE VEJ EFTER 9. KLASSE 

TABEL 7.1 

Betydningen af UU-vejledningen for den lige vej efter 9. klasse. Procent.  

Fixed-effects DiD 

UU-vejledningseffekt for alle elever 
4,0 *** 1,9 *** 0,2 0,4 

(0,3)  (0,5)  (0,9) (0,9) 

Justeret R2  16,7  19,7  17,3 20,2 

Antal observationer 203.218 231.875 

UU-vejledningseffekt for elever med 
anden etnisk baggrund end dansk 

4,4 *** 4,3 *** 1,6 0,9 

(0,8)  (0,14)  (2,9) (2,7) 

Justeret R2 27,2  30,0  28,9 31,6 

Antal observationer 18.560 20.424 

Øvrige kontrolvariabler 
  

Kontrol for karaktergennemsnit 

(Skolekvalitet)  X 
 

X 
 

X X 

Kontrol for individuelle karakteristika  X  X 

Kontrol for familieforhold  X  X 

Kontrol for forældres Socio-

økonomiske status 
 

X 
 

X 

Kontrol for kommuneforhold  X  X 
 

Anm.: * 0,10, ** 0,05 og *** 0,01. Tabellen viser betydningen af henholdsvis UU-vejledningen for 

alle elever og betydningen af UU-vejledningen for elever med anden etnisk baggrund end dansk, 

med robuste standardfejl i parentes. Standardfejlene er yderligere korrigeret ved hjælp af 

clustering på skoleniveau. Fixed-effects-metoden anvender kun observationer fra folkeskolerne, 

mens DiD sammenligner folkeskoler med privatskoler. For den specifikke liste af kontrolvariab-

ler henvises til tabel 2.3. Årgang 2005 og 2008 er ekskluderet fra datamaterialet. 
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Tabellen viser fire kolonner med resultater. De første to kolonner er 
resultaterne fra fixed-effects-analysen, mens de to sidste kolonner er 
resultaterne fra DiD-analysen. Forskellen mellem de to kolonner inden 
for henholdsvis fixed-effects- og DiD-analysen er antallet af baggrunds-
variabler, der indgår i analysen. I tabellens første og tredje kolonne ind-
går der kun kontrol for elevernes karaktergennemsnit, mens der i tabel-
lens anden og fjerde kolonne også kontrolleres for den fulde liste af bag-
grundsvariabler, der er listet i tabel 2.3. For både fixed-effects- og DiD-
analysen gælder det, at koefficienterne ændres, når det fulde sæt af kon-
trolvariabler indgår i analysen. Derfor fokuseres primært på resultaterne, 
hvor det fulde sæt af kontrolvariabler indgår. 

Ligeledes forklarer både fixed-effects- og DiD-analysen også en 
lidt større andel af elever, der påbegynder en ungdomsuddannelse, når 
alle baggrundsvariabler indgår i beregningerne. Eksempelvis forklarer 
fixed-effects-analysen 16,7 pct. af variationen i andelen af elever, der 
påbegynder en ungdomsuddannelse (se målet justeret R2 i tabellens tredje 
linje), når der kun kontrolleres for skolekvaliteten, mens dette stiger til 
19,7 pct., når de øvrige baggrundsvariabler indgår. 

I tabellen vises to sæt af analyseresultater. Det ene angiver be-
tydningen af UU-vejledningen for alle elever, mens det andet er en sepa-
rat analyse af UU-vejledningen for elever med anden etnisk baggrund 
end dansk20. Hvad angår betydningen af UU-vejledningen for alle elever, 
viser fixed-effects-metoden, at UU-vejledningen har en signifikant posi-
tiv betydning for andelen af unge, der påbegynder en ungdomsuddannel-
se efter 9. klasse. Sandsynligheden for, at de unge går den lige vej efter 9. 
klasse, forøges med 1,9 procentpoint, når UU-vejledningen tilbydes, set i 
forhold til de unge, der ikke fik UU-vejledning, men blev vejledt ud fra 
den gamle ordning. For elever med anden etnisk baggrund end dansk er 
effekten dog noget større. Sandsynligheden for, at etniske unge går den 
lige vej, forøges med 4,4 procentpoint, når de tilbydes den nye frem for 
den gamle vejledning. Som nævnt i kapitel 3 bygger fixed-effects-
metoden på visse antagelser, som skal være opfyldt, før vi kan fortolke 
betydningen af UU-vejledningen som en kausal effekt. Derfor foretages 
også en analyse ved hjælp af DiD-metoden. 

 
 
20 Vi har ligeledes foretaget en separat analyse af elever af ufaglærte mødre, men fandt ingen signifi-

kante forskelle for denne gruppe i forhold til gruppen af alle elever, hvorfor denne analyse ikke 
er afrapporteret.  
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DiD-analysen sammenligner udviklingen i andelen af elever, der 
går den lige vej efter 9. klasse, i forhold til henholdsvis folkeskole- og 
privatskoleelever. Privatskoleelever kan anvendes som kontrolgruppe for 
folkeskoleeleverne, idet UU-vejledningen i perioden 2004-2007 alene var 
et tilbud til elever på offentlige skoler (Undervisningsministeriet, 2010). 
Både når vi ser på alle elever og på andelen af elever med anden etnisk 
baggrund end dansk, viser denne analyse imidlertid, at UU-vejledningen 
har en meget lille betydning for andelen af elever, der påbegynder en 
ungdomsuddannelse. For alle elever viser analysen mere præcist, at sand-
synligheden for at påbegynde en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse 
blot stiger med 0,4 procentpoint efter UU-vejledningens implementering. 
Det skal understreges, at når vi anvender DiD-metoden, er betydningen 
af UU-vejledningen ikke signifikant, hvorfor vi ikke med sikkerhed kan 
sige, at denne effekt er sand. Resultaterne peger dog i samme retning, når 
vi anvender fixed-effects- og DiD-metoden. 

Det kan diskuteres, hvorvidt privatskoleelever kan anvendes 
som kontrolgruppe for folkeskoleelever, idet det ofte antages, at privat-
skoleelever eksempelvis har højere karaktergennemsnit etc. end folkesko-
leelever. Rangvid (2002) påpeger dog, at der ikke er væsentlige forskelle 
mellem folke- og privatskoleelevernes karaktergennemsnit, når der er 
taget højde for forældrenes socioøkonomiske status. Ligeledes tager 
DiD-metoden højde for sådanne forskelle (jf. kapitel 3). 

For at privatskoleeleverne er en god kontrolgruppe for folkesko-
leeleverne, kræver DiD-metoden imidlertid, at grupperne har parallelle 
udviklingsforløb i andelen af unge, der påbegynder en ungdomsuddan-
nelse i perioden, før UU-vejledningen indføres. Vi foretager derfor et 
robusthedstjek af denne antagelse i form af figur 7.2.  
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FIGUR 7.2 

Den gennemsnitlige tilgang til  ungdomsuddannelserne efter 9. klasse 

Anm.: Pr. år viser figuren den gennemsnitlige tilgang til ungdomsuddannelserne efter 9. klasse i 

procent. Procentandelene er korrigeret for de baggrundsvariabler, der fremgår af tabel 2.3. Den 

lodrette linje i 2005 viser første årgang, der har fået den nye vejledning. 

Figur 7.2 viser udviklingen i andelen af elever, der går den lige vej efter 9. 
klasse pr. år for henholdsvis privat- og folkeskoleelever. De enkelte an-
dele af elever er korrigeret i forhold til baggrundsvariablerne, således at 
forskellen mellem de to linjer er ubetinget af forskelle i karaktergennem-
snit, forældrenes socioøkonomiske status etc. Den lodrette linje i 2005 
viser første årgang, der har fået den nye vejledning i 9. klasse. 

Det ses af figuren, at både andelen af privatskole- og folkeskole-
elever, der påbegynder en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse, stiger i 
perioden indtil reformen. Det ses også, at andelene af henholdsvis pri-
vatskole- og folkeskoleelever er nogenlunde ens i perioden før reformen. 
På baggrund af figuren synes privatskoleeleverne at være en relevant 
kontrolgruppe for folkeskoleeleverne, idet andelene, der påbegynder en 
ungdomsuddannelse i perioden før reformen, er nogenlunde ens. 

I perioden efter reformen fortsætter andelen af folkeskoleelever 
med at stige, mens andelen af privatskoleelever dykker en smule. Figuren 
viser derfor også som i tabel 7.1, at UU-vejledningen ikke har rykket det 
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store ved andelen af folkeskoleelever, der påbegynder en ungdomsud-
dannelse lige efter 9. klasse. 

ANALYSE AF UU-VEJLEDNINGEN I FORHOLD 

TIL DEN LIGE VEJ EFTER 9. ELLER 10. KLASSE 

Ligesom tabel 7.1 viser tabel 7.2 betydningen af UU-vejledningen for 
henholdsvis alle elever og elever med anden etnisk baggrund end dansk. 
Denne gang måles der på, om eleverne påbegynder en ungdomsuddan-
nelse lige efter 9. eller 10. klasse.  

TABEL 7.2 

Betydningen af UU-vejledningen for den lige vej efter 9. eller 10. klasse 

Fixed-effects DiD

UU-vejledningseffekt for 
alle elever 

2,6 *** -2,2 *** -0,8  -0,1  

(0,3)  (0,5)  (0,9)  (0,8)  

Justeret R2  23,7  29,1  23,6  28,9  

Antal observationer 203.218 231.875 

UU-vejledningseffekt for 
elever med anden etnisk 
baggrund end dansk 

4,4 *** 2,0  6,4 ** 7,1 *** 

 (0,7)  (1,5)  (2,6)  (2,3)  

Justeret R2 29,5  32,2  30,5  33,1  

Antal observationer 18.560 20.424 

Øvrige kontrolvariabler 
    

Kontrol for karaktergen-

nemsnit (skolekvalitet)  
X  X X X  

Kontrol for individuelle 

karakteristika 
  X X  

Kontrol for familieforhold   X X  

Kontrol for forældres 

socioøkonomiske status 
  X X  

Kontrol for kommune-

forhold 
 X X  

 

Anm.: Anm.: * 0,10, ** 0,05 og *** 0,01. Tabellen viser henholdsvis betydningen af UU-

vejledningen for alle elever og betydningen af UU-vejledningen for elever med anden etnisk 

baggrund end dansk, med robuste standardfejl i parentes. Standardfejlene er yderligere korrige-

ret ved hjælp af clustering på skoleniveau. Fixed-effects-metoden anvender kun observationer 

fra folkeskolerne, mens DiD sammenligner folkeskoler med privatskoler. For den specifikke liste 

af baggrundsvariabler henvises til tabel 2.3. Årgang 2005 er ekskluderet fra datamaterialet. 
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Tabel 7.2 viser resultaterne for analysen af UU-vejledningen i forhold til 
andelen af elever, der går den lige vej efter 9. eller 10. klasse. Tabellen er 
opstillet på samme måde som tabel 7.1, hvor både resultaterne fra fixed-
effects- og DiD-analysen er præsenteret med og uden en række bag-
grundsvariabler. Både fixed-effects- og DiD-analysen forklarer omkring 
28 pct. af variationen i andelen af unge, der går den lige vej efter 9. eller 
10. klasse, når alle baggrundsvariabler er inkluderet. 

Ser vi på alle elever, viser fixed-effects-analysen, at UU-
vejledningen har en signifikant positiv betydning, når vi kun kontrollerer 
for elevernes karaktergennemsnit. Denne effekt ændres imidlertid til en 
negativ effekt af UU-vejledningen, når vi har kontrolleret for rækken af 
baggrundsvariabler. Ifølge analysen vil den nye UU-vejledning reducere 
andelen af unge, der påbegynder en ungdomsuddannelse lige efter 9. eller 
10. klasse med 2,2 procentpoint. For elever med anden etnisk baggrund 
end dansk er billedet imidlertid anderledes, idet betydningen af UU-
vejledningen forbliver positiv for denne gruppe, når vi har indsat alle 
baggrundsvariabler i analysen. Effekten er dog ikke signifikant, og vi kan 
derfor ikke sige, om UU-vejledningen har gjort en forskel. 

Anvendes DiD-metoden i stedet for fixed-effects-metoden, viser 
denne analyse af gruppen af alle elever også negative effekter af UU-
vejledningen på andelen af unge, der går den lige vej efter 9. eller 10. 
klasse. Effekterne fra DiD-analysen er dog ikke signifikante, hvorfor vi 
ikke kan sige, om de er reelle. For elever med anden etnisk baggrund end 
dansk forbliver betydningen af UU-vejledningen signifikant positiv, idet 
sandsynligheden for at påbegynde en ungdomsuddannelse lige efter 9. 
eller 10. klasse forøges med 7,1 procentpoint, når de får den nye vejled-
ning frem for den gamle. 

Med hensyn til DiD-analysen af andelen af unge, der går den lige 
vej efter 9. eller 10. klasse, foretager vi også et robusthedstjek i form af 
figur 7.3. 



147 

FIGUR 7.3 

Den gennemsnitlige tilgang til  ungdomsuddannelserne efter 9. eller 10. klasse

Anm.: Pr. år viser figuren den gennemsnitlige tilgang til ungdomsuddannelserne efter 9. eller 10. 

klasse i procent. Procentandelene er korrigeret for de baggrundsvariabler, der fremgår af tabel 

2.3. Den lodrette linje i 2005 viser første årgang, der har fået den nye vejledning. 

Figur 7.3 viser ligesom figur 7.2, at forskellene mellem privat- og folke-
skoleeleverne i andelene af elever, der påbegynder en ungdomsuddannel-
se lige efter 9. eller 10. klasse, er nogenlunde konstant i perioden før 
reformen. På baggrund heraf kan vi tolke, at de negative effekter, vi fin-
der for gruppen af alle elever, ikke skyldes, at vi anvender privatskoleele-
verne som kontrolgruppe. 

SAMMENLIGNING AF RESULTATERNE FRA DEN LIGE VEJ 

EFTER 9. KLASSE OG DEN LIGE VEJ EFTER 9. ELLER 10. KLASSE 

Det er interessant at sammenholde resultaterne fra analysen af den lige 
vej efter 9. klasse og analysen af den lige vej efter 9. eller 10. klasse. For 
gruppen af alle elever finder vi i den første analyse positive effekter af 
UU-vejledningen, både når vi anvender fixed-effects- og DiD-metoden. 
Derimod finder vi i den anden analyse negative effekter af UU-
vejledningen 

Forskellen mellem de to parametre er andelen af elever, der på-
begynder en ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Derfor er en fortolk-
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ning af resultaterne, at UU-vejledningen har påvirket de elever, der under 
alle omstændigheder ville være påbegyndt en ungdomsuddannelse efter 
10. klasse, men som i stedet vælger at begynde en ungdomsuddannelse 
efter 9. klasse. Denne fortolkning understøttes af den indledende beskri-
vende analyse i kapitel 2 samt af forskellene mellem figur 7.2 og 7.3, hvor 
vi netop ser, at andelen af elever, der påbegynder en ungdomsuddannelse 
efter 9. klasse, er stigende i perioden 2002-2007, mens den samlede andel 
af elever, der påbegynder en ungdomsuddannelse efter enten 9. eller 10. 
klasse, er mere konstant. 

Vi finder dog alene signifikante effekter af UU-vejledningen, når 
vi anvender fixed-effects-metoden, og ikke, når vi anvender DiD-
metoden, hvorfor vi ikke kan sige med sikkerhed, hvor stor en betydning 
UU-vejledningen rent faktisk har haft på denne ændrede trend. Eksem-
pelvis har der været en stor offentlig debat omkring andelen af elever 
med udmærkede karaktergennemsnit, der alligevel tager 10. klasse. Den-
ne debat kan også have ændret holdningen til 10. klasse hos både elever-
ne, forældrene og lærerne. 

For elever med anden etnisk baggrund end dansk ser billedet 
noget anderledes ud. Mens betydningen af UU-vejledningen var positiv, 
men dog ikke tilstrækkelig præcist beregnet for eleverne, der påbegynder 
en ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse, viser effektevalueringen af 
UU-vejledningen positive signifikante effekter for elever, der går den lige 
vej efter 9. eller 10. klasse. For de elever med anden etnisk baggrund, der 
tager 10. klasse, synes UU-vejledningen derfor at have en særdeles posi-
tiv effekt på, at eleverne påbegynder en ungdomsuddannelse. 

SAMMENFATNING 

I dette kapitel så vi nærmere på, hvilken betydning UU-vejledningen har i 
forhold til andelen af elever, der henholdsvis påbegynder en ungdoms-
uddannelse lige efter 9. klasse eller efter 9. eller 10. klasse. Kapitlet gav 
indledningsvist en introduktion til UU-vejledningen, som den blev im-
plementeret i 2004. Vejledningen blev dog efterfølgende ændret i 2007, 
hvorfor vi alene fokuserer på vejledningens første ’leveår’. 

Vi har set på, hvorvidt implementeringen af UU-vejledningen 
har haft en direkte effekt på andelen af elever, der påbegynder en ung-
domsuddannelse. Denne analyse indikerede: 
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– Positive effekter af UU-vejledningen på andelen af unge, der går den 
lige vej efter 9. klasse. 

– Negative effekter af implementeringen af UU-vejledningen på ande-
len af elever, der går den lige vej efter 9. eller 10. klasse. 

En fortolkning af forskellen mellem disse to resultater er, at UU-
vejledningen har påvirket de elever, der ville have påbegyndt en ung-
domsuddannelse efter 10. klasse, til at påbegynde en ungdomsuddannelse 
året før. Denne konklusion er dog ikke entydig, idet specielt resultaterne 
fra den bedste analyse – DiD-analysen – viser upræcise resultater, hvor-
for vi ikke med sikkerhed kan sige, i hvor høj grad det er sandt, at UU-
vejledningen kan tilskrives denne konklusion. 

Både den beskrivende analyse i kapitel 2 samt resultaterne fra 
analysen i kapitel 8 peger i retning af, at der er en generel ændring i de 
unges uddannelsesvalg. Selv når der er kontrolleret for en række bag-
grundsvariabler, er andelen af elever, der påbegynder en ungdomsuddan-
nelse efter 9. klasse, stigende. Det er imidlertid vanskeligt at afgøre, hvad 
der forårsager denne ændring. 

For elever med anden etnisk baggrund så billedet lidt anderledes 
ud: 

– Positive, men ikke signifikante effekter af UU-vejledningen på ande-
len af etniske unge, der går den lige vej efter 9. klasse. 

– Positive effekter af UU-vejledningen på andelen af etniske elever, 
der påbegynder en ungdomsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse. 

UU-vejledningen synes derfor at have en positiv effekt på elever med 
anden etnisk baggrund end dansk, der påbegynder en ungdomsuddannel-
se efter 10. klasse. 

For gruppen af alle elever viser analysen alt i alt meget små, men 
muligvis positive effekter af UU-vejledningen på andelen af elever, der 
påbegynder en ungdomsuddannelse. Derimod er effekten langt større og 
mere præcist estimeret i forhold til andelen af elever med anden etnisk 
baggrund end dansk. 

Vi analyserede kun UU-vejledningens første leveår (2005-2007), 
idet vores datamateriale kun går til 2008, og UU-vejledningen i 2007 blev 
udvidet til også at indeholde mere vejledning til unge, der allerede var i 
gang med en ungdomsuddannelse. Lignende analyser om nogle år kan 
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vise, om UU-vejledningen efter ændringerne i 2007 har en yderligere 
positiv effekt på unges uddannelsesvalg og på andelen af elever, der gen-
nemfører en ungdomsuddannelse. 
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KAPITEL 8

95-PROCENTS-

MÅLSÆTNINGEN 
 

 
En af regeringens målsætninger er, at senest i 2015 skal 95 pct. af en 9.-
klasses-årgang gennemføre en ungdomsuddannelse, når gennemførelses-
procenten måles 25 år efter 9. klasse. I dette kapitel justerer vi den natio-
nale 95-procents-målsætning til kommune- og skolespecifikke måltal, så 
der bl.a. tages højde for elevernes sociale baggrund. 

Men hvorfor skal vi egentlig justere for social baggrund? For at 
opnå regeringens målsætning kan bidragene fra de enkelte folkeskoler 
opgøres på to måder. Enten skal gennemførelsesprocenten for alle folke-
skoler være 95 pct., eller også skal nogle folkeskolers gennemførelsespro-
center opjusteres og andre nedjusteres, så skolerne i gennemsnit når 
målet på de 95 pct. Den første metode har den fordel, at man let kan se, 
hvilke folkeskoler der når deres mål. Det kan dog diskuteres, hvorvidt 
denne metode er fair. 

I kapitel 4 viste vi blandt andet, at nogle skoler allerede 5 år ef-
ter, at en årgang har forladt 9. klasse, er tæt på at nå 95-procents-målet, 
men at skolerne samtidig præsterer langt dårligere end forventet, når vi 
tager højde for deres elevsammensætning. At skolerne ligger tæt på må-
let, kan derfor ikke tilskrives skolernes dygtighed, men derimod, at sko-
lerne har været heldige at have en fordelagtig elevsammensætning. For at 
skolernes gennemførelsesprocenter overhovedet kan sammenlignes, er 
det derfor nødvendigt at korrigere sammenligningsgrundlaget. 
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KARAKTERISTIK AF SKOLER, DER 
OPNÅR 95-PROCENTS-MÅLSÆTNINGEN 

I kapitel 6 så vi nærmere på skolernes elevsammensætning og kommuna-
le forhold for at give et billede af, hvor meget betydning de faktorer, som 
skolerne er uden indflydelse på, har i forhold til elevernes sandsynlighed 
for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Eksempelvis viste det sig, at 
unge fra kernefamilier har større sandsynlighed for at gennemføre en 
ungdomsuddannelse end unge af enlige forældre. Det samme gælder for 
unge af højtuddannede forældre i forhold til unge af forældre med en 
erhvervsuddannelse. 

For først at forklare forskellene mellem de skoler, der opnår 95-
procents-målet, og skoler, der ikke gør, har vi gentaget analysen fra kapi-
tel 6, men i stedet for at se på elevernes gennemførelse, ser vi nu på, 
hvorvidt skolerne ligger over eller under 95-procents-målet i faktisk gen-
nemførelse21. Alle baggrundsvariablerne er de samme som beskrevet i 
kapitel 6, og resultaterne kan ses i appendiks tabel A.5. Det første, som 
springer i øjnene, er, at der er langt færre baggrundsvariabler, der er sig-
nifikante, end i den tidligere analyse af gennemførelse i kapitel 6. Eksem-
pelvis har elevernes antal søskende ikke betydning for, om skolen opfyl-
der 95-procents-målet, mens dette havde betydning for den enkelte elevs 
sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse22. 

Mere relevant er det dog, at for alle de variabler, der har betyd-
ning for, om skolerne opnår 95-procents-målet, er fortegnene de samme 
som i analysen i kapitel 6. Med andre ord betyder det, at eksempelvis 
forældrenes uddannelse både har en positiv betydning for den enkelte 
elevs sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og en 
positiv betydning for skolernes sandsynlighed for at opnå 95-procents-

 
 
21 95-procents-målet er sat ud fra en 25-års-periode, og vi har nedjusteret målet til at svare til 5 år 

efter 9. klasse. Vi vil komme nærmere ind på justeringen af målet senere i kapitlet. For at skoler 
opnår målet, skal de have mere end 73,59 pct. elever igennem uddannelse inden 5 år efter 9. klas-
se.  

22 Det er imidlertid ikke usædvanligt, at færre baggrundsvariabler har signifikant betydning, når man 
analyserer, om skolerne opnår 95-procents-målet eller ej frem for at se på den enkelte elevs sand-
synlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette fordi den sidstnævnte analyse inde-
holder langt flere detaljer end den første. Når den variabel, man ønsker at forklare, indeholder et 
højere detaljeringsniveau, vil der også være en større tendens til, at flere baggrundsvariabler har 
betydning herfor. 
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målet. På tilsvarende vis har skoler med en høj andel ufaglærte forældre 
eksempelvis sværere ved at nå målet end skoler med en lav andel. 

Beskrivelsen af de skoler, der opnår 95-procents-målsætningen, 
og analysen fra kapitel 6 forklarer derfor i hovedtræk det samme. Vi vil 
derfor ikke komme nærmere ind på de enkelte resultater. Vi vil blot an-
erkende, at skolerne har vidt forskellige udgangspunkter, og at deres 
elevers ståsted påvirker skolernes faktiske præstation, når vi fokuserer på 
skolernes sandsynlighed for at opnå 95-procents-målet. Det er derfor i 
særdeleshed vigtigt at tage højde for skolernes elevsammensætning, så-
fremt skolerne skal have lige stor chance for at bidrage til 95-procents-
målet. 

JUSTERING AF 95-PROCENTS-MÅLSÆTNINGEN 

Justering af 95-procents-målsætningen kræver nogle enkelte beregninger, 
og i dette afsnit gennemgår vi de tre analysetrin, der skal til for at komme 
frem til et skole- og kommunespecifikt 95-procents-mål. Hvert trin er 
dog behæftet med nogle antagelser. I gennemgangen af måljusteringen 
diskuterer vi rimeligheden bag disse antagelser, men det er værd at be-
mærke, at såfremt vi valgte andre antagelser, ville det påvirke resultatet af 
måljusteringen. 

De tre analysetrin er som følgende: 

– 1. trin: Justering af det overordnede 95-procents-mål efter 25 år til et 
lignende mål efter 5 år, idet vores datamateriale kun løber 5 år efter 
9. klasse. 

– 2. trin: At finde frem til skolernes nuværende gennemførelsespro-
cent, når der er korrigeret for elevsammensætningen og kommunale 
forhold. 

– 3. trin: At anvende målet efter 5 år fra trin 1 og korrektionen fra trin 
2 til at beregne kommune- og skolespecifikke måltal efter 5 år, som 
efterfølgende fremskrives til et mål efter 25 år. 

1. TRIN: JUSTERING AF 95-PROCENTS-MÅLSÆTNINGEN EFTER 

25 ÅR TIL EN MÅLSÆTNING 5 ÅR EFTER 9. KLASSE 

Regeringens 95-procents-målsætning bygger på forventningerne til de 
unges uddannelsesforløb over en 25-årig periode. Til beregningen heraf 
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anvender Undervisningsministeriet den såkaldte profilmodel. Vi anven-
der ligeledes profilmodellen til at belyse de unges påkrævede uddannel-
sesforløb, for at en årgang samlet set opnår 95-procents-målsætningen 25 
år efter 9. klasse. 

PROFILMODELLEN 

I store træk er profilmodellen en fremskrivningsmodel, der beregner, 
hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne sig over tid. Modellens 
væsentligste antagelse er, at en 9.-klasses-årgang uddanner sig på tilsva-
rende vis som alle eksisterende årgange i uddannelsessystemet i det år, 
hvor den pågældende årgang afslutter 9. klasse. 

Fremskrivningsmodellen er derfor en alt andet lige betragtning, hvor 
det bedste gæt for 9.-klasses-årgangen i 2002 er, at den opfører sig præ-
cist på samme måde, som alle tidligere årgange gør i 2002. På baggrund 
af denne model har Undervisningsministeriet derfor fundet frem til, hvor 
mange elever ud af en 9.-klasses-årgang der gennemfører en ungdoms-
uddannelse op til 25 år efter 9. klasse. For en detaljeret gennemgang af 
profilmodellen henvises til Undervisningsministeriets hjemmeside, 
www.uvm.dk. 

JUSTERING AF 95-PROCENTS-MÅLET VED 

HJÆLP AF PROFILMODELLEN 

I de foregående kapitler anvendes årgangene 2002-2003 til at belyse, hvor 
stor en andel af folkeskolens 9.-klasses-elever der færdiggør en ung-
domsuddannelse senest 5 år efter 9. klasse. Til justering af 95-procents-
målet anvender vi også 2002-2003-årgangene. Det betyder, at såfremt en 
skoles elevsammensætning for 2002-2003-årgangene er væsentlig forskel-
lig fra de nuværende årgange, vil denne skoles måljustering for de nuvæ-
rende årgange også være anderledes. 

Idet vi alene har fokus på folkeskoleelever, antager vi, at de ele-
ver, der færdiggør 9. klasse på en privat- eller efterskole, ikke vil skabe 
afgørende forskydninger i de kommune- og folkeskolespecifikke måltal. 
Denne antagelse synes rimelig, idet langt de fleste elever færdiggør 9. 
klasse i en folkeskole. 

Figur 8.1 viser profilmodellens fremskrivning af årgangene 2002-
2003’s gennemsnitlige uddannelsesmønster i perioden 5-25 år efter 9. 
klasse (den sorte linje) samt en illustration af, hvordan uddannelsesmøn-
steret bør se ud, hvis de samme årgange skulle nå 95-procents-målet 25 
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år efter 9. klasse (den grå linje). Tallene, som ligger til grund for den sorte 
linje, er fra den dynamiske profilmodel på Undervisningsministeriets 
hjemmeside, www.uvm.dk23. 

Den sorte linje viser, at der de første år er en kraftig tilvækst i an-
delen, der har gennemført en ungdomsuddannelse. Efter ca. 10 år er 
tilvæksten beskeden, og kurven flader derfor ud. 

Ifølge den sorte linje bør 62,8 pct. af 2002-2003-årgangene af-
slutte en ungdomsuddannelse 5 år efter 9. klasse. I virkeligheden har 65,6 
pct. af 2002-2003-årgangene gennemført en ungdomsuddannelse (jf. 
tabel 2.2). De to mål – 65,6 pct. og 62,8 pct. – ligger tæt på hinanden, 
hvilket betyder, at profilmodellen er nogenlunde præcis i forhold til i 
hvert fald de kortere fremskrivninger af de enkelte årganges uddannel-
sesprofiler. Ifølge profilmodellen forventes også, at 86 pct. af 2002-2003-
årgangene gennemfører en ungdomsuddannelse efter 25 år. Profilmodel-
len forudsiger dermed, at 2002-2003-årgangene ikke opnår 95-procents-
målet, såfremt 2002-2003-årgangene eksempelvis har samme frafaldspro-
center fra ungdomsuddannelserne som de årgange, der 25 år tidligere gik 
ud af 9. klasse.  

 
 
23 Mere konkret aflæser vi tallene direkte fra profilmodellen for årene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 og 25. 

For de resterende år har vi beregnet den årlige stigning, for at linjen viser en glidende overgang. 
Vi foretager denne aflæsning og beregning for henholdsvis 2002- og 2003-årgangene hver for sig, 
hvorefter vi tager gennemsnittet for de to årgange.  
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FIGUR 8.1 

Fremskrivning af andelen af unge med en gennemført ungdomsuddannelse 5-

25 år efter 9. klasse. Årgang 2002-2003. Procent 

Anm.: Den sorte kurve stammer fra profilmodellen og forudsiger, hvor mange pct. af årgang 

2002-2003 der gennemfører en ungdomsuddannelse fra 5-25 år efter 9. klasse. Den grå kurve er 

justeret til målsætningen om 95-procents-gennemførelse og viser, hvordan gennemførelsespro-

centen burde se ud, hvis målsætningen skal opfyldes.  

Kilde: Profilmodellen: www.uvm.dk og egne beregninger. 

Den grå linje i figur 8.1 viser, hvordan 2002-2003-årgangene bør udvikle 
sig, såfremt 95-procents-målet skal opnås. Til denne beregning har vi 
anvendt profilmodellens fremskrivningsmetode, hvor vi har regnet bag-
læns og fundet ud af, hvor stor en andel af 2002-2003-årgangene der 
eksempelvis bør gennemføre en ungdomsuddannelse efter 5 år, såfremt 
vi skal opnå 95-procents-målet efter 25 år. At vi anvender profilmodel-
lens fremskrivningsmetode, betyder, at den grå linje ligger parallelt med 
den sorte linje. Konkret kræver en opnåelse af 95-procents-målet, at 
eksempelvis 5 år efter 9. klasse skal den gennemsnitlige andel af elever, 
der påbegynder en ungdomsuddannelse, være 73,6 pct. i stedet for 62,8, 
og efter 10 år skal den være 85,6 pct. For at 2002-2003-årgangene skal 
opnå 95-procents-målet bør gennemførelsesprocenten stige med hele 
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otte procentpoint, svarende til, at ca. 8275 flere unge skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse inden for 5 år24. 

TRIN 2: AT FINDE SKOLERNES OG KOMMUNERNES 

NUVÆRENDE KORRIGEREDE GENNEMFØRELSESPROCENT 

I forrige afsnit fandt vi ud af, hvor meget den gennemsnitlige gennemfø-
relsesprocent eksempelvis 5 år efter 9. klasse bør stige, såfremt vi efter 25 
år skal opnå 95-procents-målet. I dette afsnit finder vi skolernes nuvæ-
rende gennemførelsesprocent givet deres elevsammensætning og forhold 
i kommunen. Til dette anvender vi resultaterne fra kapitel 4. 

I kapitel 4 beregnede vi skolekvaliteten, som er forskellen mel-
lem skolernes faktiske og forventede gennemførelsesprocent, hvor det 
forventede er baseret på bl.a. forældrenes baggrund. 

Figur 8.2 viser skolernes faktiske og forventede gennemførelses-
procenter 5 år efter 9. klasse, idet skolerne er rangordnet efter den for-
ventede gennemførelsesprocent, når der tages højde for elevsammensæt-
ningen (den grå linje). Den enkelte skoles faktiske gennemførelsespro-
cent er vist som en prik, hvis lodrette afstand til den grå linje angiver 
skolekvaliteten. Ligger punktet over linjen, er den positiv, ligger den 
under, er den negativ, dvs. skolen præsterer lavere end forventet. Figuren 
illustrerer, at for nogle skoler forventes 90 pct. af 2002-2003-årgangene 
at gennemføre en ungdomsuddannelse 5 år efter 9. klasse, mens det for 
andre skoler kun forventes, at 50 pct. af 2002-2003-årgangene gennem-
fører en ungdomsuddannelse. Den faktiske gennemførelsesprocent kan 
godt være høj, men ikke høj nok til at være på niveau med den forvente-
de andel. Det betyder, at skolen underpræsterer, men dette skjules delvis 
af indflydelsen fra en gunstig elevsammensætning. 

 
 
24 Årgang 2002 og 2003 svarer til ca. 76.623 folkeskoleelever. Den forventede gennemførelsespro-

cent for at opnå 95-procents-målet er 73,6 procent, hvilket svarer til 56.394 folkeskoleelever. 
Den faktiske gennemførelsesprocent ifølge profilmodellen er 62,8, hvilket svarer til 48.119 ele-
ver. Forskellen er derfor 8.275 elever. 
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FIGUR 8.2  

Skolernes faktiske og forventede procentandele elever, der gennemfører en 

ungdomsuddannelse inden for 5 år efter 9.kl.  

Anm.: Figuren viser skolernes forventede andel og faktiske andel elever, der gennemfører en 

ungdomsuddannelse. Skolerne er rangordnet, således at de skoler, der er længst til venstre, har 

den højeste forventede gennemførelsesandel.  

Kilde: Egen fremstilling 

En anden måde at betragte den forventede gennemførelsesprocent (lin-
jen) på er, at den udjævner nogle af de forskelle, der er mellem skolerne, 
således at skolerne har lige store chancer for at få de unge til at gennem-
føre en ungdomsuddannelse. Denne ligestilling af skolerne anvender vi 
derfor i tredje og sidste trin, hvor vi justerer 95-procents-målet i forhold 
til skole- og kommunespecifikke måltal. 

Til beregningen af kommunespecifikke måltal har vi på samme 
måde som i figur 8.2 foretaget en ligestilling af kommunernes forventede 
gennemførelsesprocenter. Denne ligestilling foretages ved at udregne 
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gennemsnittet af skolernes forventede gennemførelsesprocent inden for 
hver af de pågældende (nye) kommuner. 

3. TRIN: BEREGNING AF SKOLE- OG 

KOMMUNESPECIFIKKE MÅLTAL 

FIGUR 8.3  

Skolernes forventede andele elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse 

5 år efter 9.klasse, skolernes mål 5 år efter 9. klasse og skolernes mål 25 år 

efter 9. klasse. Årgang 2002-2003. Procent  

Anm.: Figuren viser tre kurver. Skolernes forventede andele af elever, der gennemfører en 

ungdomsuddannelse 5 år efter 9. klasse, og de enkelte skolers mål henholdsvis 5 og 25 år efter 

9. klasse. Den stiplede lodrette linje viser grænsen mellem de skoler, der inden 25 år efter 9. 

klasse forventes at have en gennemførelsesprocent på 100 pct.  

Kilde: Egen fremstilling 

Den lysegrå kurve i figur 8.3 viser skolernes forventede gennemførelses-
procent for årgangene 2002-2003, hvilket svarer til linjen i figur 8.2. Der-
udover viser figuren to linjer, der illustrerer den enkelte skoles mål hen-
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holdsvis 5 år (den sorte kurve) og 25 år (den mørkegrå kurve) efter 9. klas-
se. De to mål er beregnet på baggrund af justeringen af 95-procents-
målsætningen i trin 1 og skolernes forventede gennemførelsesprocenter i 
trin 2. 

Som nævnt tidligere er skolernes samlede mål for gennemførel-
sesprocent efter 5 år beregnet til at skulle stige med otte procentpoint, 
for at skolerne samlet set kan nå 95-procents-målet efter 25 år. I stedet 
for at anvende skolernes faktiske gennemførelsesprocent plus otte pro-
centpoint som indikator for skolernes mål efter 5 år, anvender vi skoler-
nes forventede gennemførelsesprocent plus otte procentpoint for at få hver 
skoles justerede målsætning. Denne justering er vist ved hjælp af den 
sorte linje i figur 8.3. Foretager vi denne justering, opnår skolerne til-
sammen en gennemførelsesprocent på 73,6 5 år efter 9. klasse. Under 
antagelse af, at skolerne i årene 6 til 25 efter 9. klasse til stadighed vil 
stige med den stigningstakt, som blev illustreret i figur 8.1, vil skolerne 
samlet set nå 95-procents-målet. Denne stigningstakt viste blandt andet, 
at efter 10 år skal 85,6 pct. af 2002-2003-årgangene have gennemført en 
ungdomsuddannelse for at 95-procents-målet nås. 

Til beregningen af skolernes individuelle mål har vi måttet fore-
tage en ekstra justering, idet skolernes forbedringspotentiale er opbrugt 
ved en gennemførelsesprocent på 100 procent. Skolernes mål kan i sa-
gens natur ikke overstige 100 pct., hvilket er illustreret ved, at den mør-
kegrå linje er flad for de 347 skoler med de højest forventede gennemfø-
relsesprocenter. Disse skoler skal have alle eleverne på en årgang til at 
gennemføre en ungdomsuddannelse inden for 25 år. Da nogle skoler når 
loftet inden 25 år efter 9. klasse, må de resterende skolers mål derfor 
opjusteres, så skolerne samlet set opnår 95-procents-målet efter 25 år. 

På grund af, at nogle skoler når loftet, kan en justering af 95-
procents-målet aldrig helt udjævne forskellene mellem skolerne, således 
at alle skoler har lige muligheder for at nå 95-procents-målet efter 25 år. 
Skoler med lavere forventede gennemførelsesprocenter skal derfor 
’trække mere af læsset’, for at en årgang samlet set opnår 95-procents-
målet, idet de har et større forbedringspotentiale end skoler tæt på målet. 
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RESULTATER FOR MÅLJUSTERING AF SKOLERNE 

Tabel 8.1 lister de fem højest og fem lavest forventede gennemførelses-
procenter 5 år efter 9. klasse. Tabellen lister skolernes faktiske gennem-
førelsesprocenter, skolernes forventede gennemførelsesprocenter og 
deres nye individuelle mål efter henholdsvis 5 år og 25 år. For resultater-
ne af de resterende skoler henvises til den dynamiske tabel 
www.kortlink.dk/maaltal_skoler/bmac

TABEL 8.1  

De fem højest og de fem lavest placerede skoler. Årgang 2002-2003 

Faktiske 

andel 

Forventede 

andel 

Mål efter 5 

år 

Mål efter 25 

år 

Højest forventede andel 
 

Virum Skole 86,81 91,75 99,75 100

Allerslev Skole 91,61 88,04 96,04 100

Syvstjerneskolen 91,55 87,82 95,82 100

Kongevejens Skole 90,39 87,24 95,24 100

Rungsted Skole 86,85 87,16 95,16 100

Lavest forventede andel 
 

Oehlenschlægersgades 

Skole 29,27 36,97 44,97 68,12

Tovshøjskolen 33,11 36,39 44,39 67,53

Humlehaveskolen 40,00 36,07 44,07 67,21

Tagensbo Skole 57,82 35,72 43,72 66,87

Tove Ditlevsens Skole 25,46 33,43 41,43 64,58
 

Anm.: Tabellen viser henholdsvis de fem skoler med de højest og lavest forventede andele af 

elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse 5 år efter 9. klasse.  

Kun én skole i tabel 8.1 har opnået målet 5 år efter 9. klasse, nemlig Ta-
gensbo Skole, men ser vi på alle skoler, er der 10 pct. af alle folkeskoler, 
der har opnået det justerede mål 5 år efter 9. klasse. Tabellen viser, at 
beregningen synes at være korrekt, idet forskellen mellem skolernes fak-
tiske gennemførelsesprocent og målet efter 5 år er nogenlunde konstant 
for alle skoler. 

http://www.kortlink.dk/maaltal_skoler/bmac
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RESULTATER FOR MÅLJUSTERING AF KOMMUNERNE 

Ligesom skolerne har kommunerne også forskellige elevsammensætnin-
ger. Kommunerne har derfor også vidt forskellige forudsætninger for at 
nå 95-procents-målet. Det betyder, at nogle kommuner har lettere ved at 
opfylde målsætningen end andre, ikke fordi deres skoler nødvendigvis er 
bedre, men fordi elevgrundlaget er mere ressourcestærkt end andre 
kommuners. 

Tabel 8.2 lister kommunerne med de fem lavest og fem højest 
forventede gennemførelsesprocenter 5 år efter 9. klasse. For den fulde 
liste af kommuner henvises til den dynamiske tabel 
www.kortlink.dk/maaltal_kommune/bma9  

TABEL 8.2 

De fem højest og de fem lavest placerede kommuner. Årgang 2002-2003  

Faktiske 

andel 

Forventede 

andel 

Mål efter 5 

år 

Mål efter 25 

år 

Kommuner med højest forventede andel 

Fanø Kommune 74,72 83,65 91,65 100,00

Hørsholm Kommune 78,70 81,56 89,56 100,00

Gentofte Kommune 79,96 80,91 88,91 100,00

Rudersdal Kommune 78,92 80,76 88,76 100,00

Lyngby-Taarbæk Kommune 79,94 80,53 88,53 99,77

Kommuner med lavest forventede andel 

Glostrup Kommune 65,19 57,93 65,93 89,08

Københavns Kommune 57,41 57,25 65,25 87,47

Brøndby Kommune 55,96 54,83 62,83 85,98

Ishøj Kommune 51,37 54,39 62,39 85,54

Albertslund Kommune 49,99 50,39 58,39 81,54
 

Anm.: Tabellen viser henholdsvis de fem kommuner med de højest og lavest forventede andele 

af elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse 5 år efter 9. klasse. Kommunernes andele er 

beregnet ud fra skolernes gennemsnit. 

I tabel 8.2 er det tydeligt, at kommunerne har vidt forskellige udgangs-
punkter. Albertslund Kommune har den laveste gennemførelsesandel af 
alle kommuner, både når man ser på, hvor mange elever kommunen 
faktisk får igennem uddannelse, og i forhold til forventningen til kom-

http://www.kortlink.dk/maaltal_kommune/bma9


163 

munen. Alligevel lever kommunen stort set op til forventningen på 50 
pct., når der er taget højde for bl.a. elevsammensætningen i kommunen. 

Faktisk er det kun Brøndby Kommune i tabel 8.2, der ellers le-
ver op til forventningen, hvor den faktiske andel er større end den for-
ventede andel. Ingen af de 98 kommuner i Danmark lever op til deres 
nye målsætning, hvor der før den individuelle skolemålsætning var 11 
kommuner, der levede op til målet på 73,59 pct. elever, der gennemfører 
en ungdomsuddannelse. Efter justeringen er nogle kommuner kommet 
tættere på målet, mens andre er kommet længere væk, fordi kommuner-
ne er blevet ligestillet. 

SAMMENFATNING 

En af regeringens målsætninger er, at senest i 2015 skal 95 pct. af en 
årgang gennemføre en ungdomsuddannelse, når gennemførelsesprocen-
ten måles 25 år efter 9. klasse. I dette kapitel har vi justeret den nationale 
95-procents-målsætning til skole- og kommunespecifikke måltal, så der 
blandt andet tages højde for skolernes og kommunernes elevsammen-
sætning. 

Ifølge måljusteringen skal 347 skoler have alle deres elever til at 
gennemføre en ungdomsuddannelse inden for 25 år, mens andre skoler 
skal have 65 pct. af deres elever til at gennemføre en ungdomsuddannel-
se inden for 25 år. Skolerne i toppen har et begrænset forbedringspoten-
tiale, mens de lavest placerede skoler har et betydeligt potentiale for for-
bedringer. For på landsplan at nå det samlede mål bliver det nødvendigt, 
at skoler med et stort rum for forbedringer også realiserer disse i et om-
fang, der svarer til overopfyldelse. Dette for at kompensere for de skoler 
som i udgangspunktet er godt stillede og derfor har et begrænset rum for 
forbedringer. 
For skolerne gælder, at: 

– efter justering af målsætningen opfylder 10 pct. af skolerne målsæt-
ningen på nuværende tidspunkt. 

For kommunerne som for skolerne betyder det nye mål, at nogle kom-
muner får en lavere målsætning, mens andre får en målsætning på 100 
pct. For kommunerne gælder, at: 
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– efter individualisering af målsætningen opfylder ingen af landets 
kommuner målsætningen på nuværende tidspunkt. 

Beregningen af de nye mål for skolerne kræver en del antagelser, hvoraf 
de vigtigste er listet her: 

– 95-procents-målsætningen gælder for en 25-års-periode, og vi har 
været nødsaget til at justere målet til at gælde for en 5-års-periode. 
Målsætningen efter 5 år er sammenlagt 73,59 pct. 

– Vi antager, at stigningstakten over tid for den akkumulerede gen-
nemførelsesprocent følger Undervisningsministeriet profilmodel. 

– Vi beregner den justerede målsætning på baggrund af, hvad vi for-
venter, skolerne kan præstere givet deres elevsammensætning, og ik-
ke i forhold til, hvad skolerne faktisk præsterer. 

Forudsætningerne for beregningerne er vigtige, idet andre forudsætnin-
ger og andre valg kunne forskubbe justeringen en smule. I dette kapitel 
kan man læse mere om de mere tekniske forudsætninger. 

Skolernes og kommunernes justerede målsætning kan aflæses 
ved hjælp af de dynamiske tabeller www.kortlink.dk/maaltal_skoler/bmac
og www.kortlink.dk/maaltal_kommune/bma9 
 

http://www.kortlink.dk/maaltal_skoler/bmac
http://www.kortlink.dk/maaltal_kommune/bma9
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APPENDIKS 
 

 

 POPULATION OG BORTFALD 

Populationen til undersøgelsen vælges ud fra det tilgængelige registerba-
serede datamateriale fra Danmarks Statistik og UNI-C. I udgangspunktet 
indeholder datamaterialet oplysninger om de danske folkeskoler, der har 
minimum én elev registreret med én årskarakter eller prøvekarakter ved 
folkeskolens afgangsprøve i 2008. Dette svarer til i alt 1.070 skoler og 
udgør 69,5 pct. af alle folkeskoler i Danmark (Undervisningsministeriet, 
2010). De udelukkede skoler udgør ifølge UNI-C’s dynamiske database 
(2010) folkeskoler, der kun har elever i 1.-8. klasse (92,3 pct.), og 10.-
klasse-centrene (7,7 pct.). Af analytiske og datamæssige hensyn fravælges 
yderligere nogle skoler og dernæst nogle elever, hvilket beskrives i det 
følgende. 

For det første fokuseres på skoler med minimum seks elever, der 
tager folkeskolens afgangsprøve, og hvor den enkelte elev har minimum 
10 stk. års- eller prøvekarakterer det pågældende år. Dette valg medfører 
et yderligere bortfald af 17 skoler ud af de resterende 1.070 skoler (et fald 
på 1,6 pct.). Da en del af analysen har til formål at belyse betydningen af 
karaktergennemsnittet for de unges uddannelsesvalg, er det vigtigt, at 
gruppen af skoler, der analyseres med eller uden folkeskolens afgangs-
prøve, er den samme. Ligeledes er det vigtigt, at én elevs karakter i et 
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enkelt fag ikke har en afgørende betydning for skolens samlede karakter-
gennemsnit. Derfor vælger vi, at hver elev, der indgår i beregningen af 
skolernes karaktergennemsnit, skal have minimum 10 stk. års- eller prø-
vekarakterer ved afgangseksamen25. 

For det andet ekskluderes 68 skoler ud af de resterende 1.053 
skoler (et fald på 6,5 pct.), idet de ikke har elever i 9. klasse hvert år i 
perioden 2002-2008. Hermed sikres det, at resultaterne er uafhængige af, 
hvilke år de enkelte skoler indgår i datamaterialet. Konkret betyder dette 
et fravalg af nyoprettede eller lukkede skoler i den pågældende periode. 

For det tredje begrænses populationen til at omfatte de elever, 
der gennemfører 9. klasse i en alder af 14-17 år. Dette medfører en af-
grænsning til 99,1 pct. af de i alt 296.165 elever, der fuldfører 9. klasse på 
en af de resterende 985 skoler. Denne afgrænsning foretages for i videst 
muligt omfang at frasortere voksne elever og enkeltfagskursister. Data-
materialet renses ligeledes for dubletter. I de enkelte tilfælde, hvor elever 
går 9. klasse om, bibeholdes det første år, eleven observeres i 9. klasse. 

For det fjerde ekskluderes de elever, hvor oplysningerne om-
kring elevens status fra registeret om fuldførte uddannelser ikke stemmer 
overens med registeret for karakteroplysningerne (0,96 pct.). 
  

 
 
25 De elever på den enkelte skole, der har færre års- eller prøvekarakterer, indgår dog stadig i data-

sættet, men udelades når betydningen af karaktererne ved folkeskolens afgangsprøve analyseres. 
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TABEL A.1 

Beskrivende statistik for karakteristika, der ikke er under indflydelse af sko-

lerne, 2002-2008 

 2002-2008 

 Gennemsnit Standardafvigelse 

Individuelle elevkarakteristika 

Andel drenge 51,1 50,0 

Andel danskere 89,5 30,6 

Andel 1.-generations-indvandrere 5,0 21,8 

Andel 2.-generations-indvandrere 4,9 21,5 

Andel, hvor etnicitet mangler 0,6 7,9 

Antal dage indlagt til og med 3. leveår  1,5 6,3 

Andel med lav fødselsvægt < 2500 g 12,1 32,6 

Andel, hvor fødselsvægt mangler 7,7 26,6 

Alder ved afgangseksamen i 9. kl. 

Andel: 13,5-15,5 år 6,8 25,2 

Andel: 15,6-16 år 42,9 49,5 

Andel: 16,1-16,5 år 41,3 49,2 

Andel: 16,6-17,4 år 9,1 28,7 

Årgang 

Årgang 2002 14,3 35,0 

Årgang 2003 14,3 35,0 

Årgang 2004 14,3 35,0 

Årgang 2005 14,3 35,0 

Årgang 2006 14,3 35,0 

Årgang 2007 14,3 35,0 

Årgang 2008 14,3 35,0 

Familieforhold 

Andel enebørn 5,0 21,7 

Andel med 1 helsøskende 48,5 50,0 

Andel med 2 helsøskende 24,7 43,1 

Andel med mere end 2 helsøskende 10,5 30,7 

Andel med 1 halvsøskende 13,0 33,6 

Andel med 2 halvsøskende 7,5 26,4 

Andel med mere end 2 halvsøskende 6,7 25,1 

Andel, som bor ude 1,1 10,3 
 

(Fortsættes)
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TABEL A.1 (FORTSAT) 

2002-2008 

Gennemsnit Standardafvigelse 

Andel, som bor med kernefamilie 70,9 45,4 

Andel, som bor med mor/far og ny partner 12,9 33,5 

Andel, som bor hos enlig mor/far 15,1 35,8 

Andel mødre, som mangler 0,3 5,3 

Mors alder ved fødsel 

Andel teenagere 2,1 14,3 

Andel i alderen 20-24 år 20,3 40,2 

Andel i alderen 25-29 år 39,6 48,9 

Andel i alderen 30-34 år 25,2 43,4 

Andel i alderen 35-39 år 8,1 27,3 

Andel i alderen > 39 år 4,1 19,8 

Andel, hvor alder mangler 0,5 7,3 

Mors højest fuldførte uddannelse 

Andel, ufaglærte 25,1 43,4 

Andel, almengymnasial uddannelse 3,4 18,1 

Andel, erhvervsgymnasial uddannelse 1,5 12,0 

Andel, erhvervsfagligt hoved- eller praktikforløb 37,5 48,4 

Andel, kortvarig videregående uddannelse 4,4 20,5 

Andel mødre med mellemlang videregående 

uddannelse 21,0 40,7 

Andel, lang videregående 4,5 20,6 

Andel, højest fuldførte uddannelse mangler 2,7 16,2 

Mors beskæftigelse og indkomst 

Andel, jobbeskrivelse mangler 2,2 14,7 

Andel, selvstændige 3,8 19,2 

Andel, arbejdsløse 2,6 16,0 

Andel, lønmodtagere 77,7 41,6 

Andel, uden uddannelse  0,3 5,1 

Andel, pension eller uden for arbejdsstyrken 13,4 34,0 

Andel i 1. indkomstkvartil 26,0 43,9 

Andel i 2. indkomstkvartil 25,3 43,5 

Andel i 3. indkomstkvartil 24,5 43,0 

Andel i 4. indkomstkvartil 23,2 42,2 

Andel, hvor information om indkomst mangler 1,0 10,1 

Andel fædre, som mangler 1,3 11,4 

(Fortsættes)
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TABEL A.1 (FORTSAT) 

2002-2008 

Gennemsnit Standardafvigelse 

Fars alder ved fødslen 

Andel teenagere 0,5 6,7 

Andel i alderen 20-24 år 9,4 29,2 

Andel i alderen 25-29 år 30,5 46,1 

Andel i alderen 30-34 år 30,4 46,0 

Andel i alderen 35-39 år 14,8 35,5 

Andel i alderen > 39 år 12,8 33,4 

Andel, hvor alder mangler 1,6 12,4 

Fars højest fuldførte uddannelse 

Andel, ufaglærte 23,7 42,5 

Andel, almengymnasial uddannelse 3,1 17,3 

Andel, erhvervsgymnasial uddannelse 1,0 9,7 

Andel, erhvervsfagligt hoved- eller praktikforløb 41,8 49,3 

Andel, kortvarig videregående uddannelse 6,8 25,1 

Andel fædre med mellemlang videregående 

uddannelse 11,0 31,3 

Andel, lang videregående uddannelse 7,7 26,7 

Andel, højest fuldførte uddannelse mangler 5,0 21,8 

Fars beskæftigelse og indkomst 

Andel, jobbeskrivelse mangler 2,9 16,9 

Andel, selvstændige 9,6 29,4 

Andel, arbejdsløse 2,1 14,4 

Andel, lønmodtagere 73,7 44,1 

Andel, uden uddannelse 0,1 2,6 

Andel, pension eller uden for arbejdsstyrken 11,7 32,1 

Andel i 1. indkomstkvartil 25,1 43,4 

Andel i 2. indkomstkvartil 24,5 43,0 

Andel i 3. indkomstkvartil 23,5 42,4 

Andel i 4. indkomstkvartil 22,4 41,7 

Andel, hvor information om indkomst mangler 4,5 20,8 

Antal uddannelsestilbud i kommunen: 

Forberedende uddannelse 0,4 0,9 

Almengymnasial uddannelse 3,2 4,3 

Erhvervsgymnasial uddannelse 1,5 1,7 

Erhvervsfagligt grundforløb 3,3 4,3 

Erhvervsfagligt hoved- eller praktikforløb 9,8 13,3 

(Fortsættes)
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TABEL A.1 (FORTSAT) 

2002-2008 

Gennemsnit Standardafvigelse 

Andel virksomheder i kommunen med: 

1 ansat 38,5 6,0 

2-4 ansatte 25,9 2,3 

5-9 ansatte 14,4 2,2 

10-19 ansatte 9,8 1,9 

100 ansatte 1,2 0,6 

Ledighed i kommunen 
Andel kommuner med ledighed blandt 16-24-

årige > 4 pct. 15,4 36,1 

Andel kommuner med ledighed for arbejdsstyr-

ken > 4 pct. 51,8 50,0 

Elevsammensætning i 9. kl.1 

Andel drenge 51,1 9,7 

Andel 1.-generations-indvandrere 5,0 7,1 

Andel 2.-generations-indvandrere 4,9 9,5 

Andel elever med ufaglærte mødre 27,8 12,9 

Andel elever med ufaglærte fædre 28,7 12,2 
 

Anm.: Tabellen viser gennemsnit og standardafvigelserne for de listede karakteristika. Gennem-

snittene er beregnet således, at små og store skoler har samme vægt i tabellen. 

1. Beregningen for elevsammensætning vil i gennemsnit være den samme som den gennemsnit-

lige beregning af individuelle karakteristika. I analyserne vil der indgå elevens skolesammen-

sætning over for elevens egne karakteristika, og de vil være forskellige. 
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TABEL A.2 

Beskrivende statistik for karakteristika under indflydelse af skolerne, 2002-

2008 

2002-2008 

Gennemsnit Standardafvigelse 

Antal elever pr. skole 421,3 169,1 

Antal observationer 6.334   

Antal elever pr. skole mangler 0,1 0,3 

Antal observationer 6.894 

Klassestørrelse i 9. kl. (normalklasseelever) 19,0 3,8 

Antal observationer 6.792   

Klassestørrelse i 9. kl. mangler 0,0 0,1 

Antal observationer 6.894 

Antal ikke-årgangsopdelte elever i 9. kl. 0,3 2,6 

Antal observationer 6.865   

Antal ikke-årgangsopdelte elever i 9. kl. mang-

ler 0,0 0,1 

Antal observationer 6.894 

Antal specialklasseelever i 9. kl. 1,4 3,3 

Antal observationer 6.865   

Antal specialklasseelever 9. kl. mangler 0,0 0,1 

Antal observationer 6.894 

Antal timer i alt i 9. kl. 918,0 109,1 

Antal observationer  6.202   

Antal timer i alt i 9. kl. mangler 0,1 0,3 

Antal observationer 6.894 

Antal dansktimer i 9. kl. 186,6 19,4 

Antal observationer 6.274   

Antal dansktimer i 9. kl. mangler 0,1 0,3 

Antal observationer 6.894 

Antal matematiktimer i 9. kl. 121,8 12,1 

Antal observationer 6.302   

Antal matematiktimer i 9. kl. mangler 0,1 0,3 

Antal observationer 6.894 

Antal elever pr. lærer 10,3 2,8 

Antal observationer 6.330   

Antal elever pr. lærer mangler 0,1 0,3 

Antal observationer 6.894 
 

(Fortsættes)
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TABEL A.2 (FORTSAT) 

2002-2008 

Gennemsnit Standardafvigelse 

Undervisningsandel af lærerens arbejdstid (i pct.) 33,9 5,6 

Antal observationer  6.796   

Undervisningsandel af lærerens arbejdstid (i pct.) 

mangler 1,4 11,8 

Antal observationer 6,894 

Andel af skolernes lærere under 36 år 24,5 9,5 

Antal observationer 6.705   

Andel af skolernes lærere under 36 år mangler 2,7 16,3 

Antal observationer 6.894 

Andel af skolernes lærere 36-45 år 20,6 7,5 

Antal observationer 6.705   

Andel af skolernes lærere 36-45 år mangler 2,7 16,3 

Antal observationer 6.894 

Andel af skolernes lærere 46-55 år  32,7 9,8 

Antal observationer 6.705   

Andel af skolernes lærere 46-55 år mangler 2,7 16,3 

Antal observationer 6,894 

Andel af skolernes lærere over 55 år 22,2 8,3 

Antal observationer 6.705   

Andel af skolernes lærere over 55 år mangler 2,7 16,3 

Antal observationer 6.894 

Andel elever med karaktergennemsnit over middel 
(7)  55,6 17,9 

Antal observationer 6.894   

Andel elever med karaktergennemsnit over 2, men 
under middel (7) 35,0 16,2 

Antal observationer 6.894   

Andel elever med karaktergennemsnit under 2 4,4 4,4 

Antal observationer 6.894   

Andel elever, hvor karaktergennemsnit mangler  5,0 7,6 

Antal observationer 6.894   
 

Anm.: Tabellen viser gennemsnit og standardafvigelse for en række skolekarakteristika. Antallet 

af observationer varierer blandt de forskellige skolekarakteristika, hvilket skyldes manglede 

indrapporteringer fra skolerne. 
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TABEL A.3 

Forskellige variable i  forhold til den lige vej efter 9. eller 10. klasse. Procentpoint.  

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

Årgang        

2002 -  -  -  -  -  -  -  

2003 - 0,6  - 0,7  - 0,8 * - 1,0 *** - 2,6 *** - 2,3 *** - 2,7 *** 

( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  

2004 - 0,2  - 0,3  - 0,5  - 1,1 *** - 3,6 *** - 3,4 *** - 4,0 *** 

( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  

2005  0,4   0,5  - 0,1  - 0,8 ** - 4,2 *** - 4,1 *** - 4,5 *** 

( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  

2006  1,0 **  1,2 ***  0,4  - 0,5  - 5,2 *** - 5,5 *** - 5,7 *** 

( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,5)  ( 0,5)  

2007  2,2 ***  2,6 ***  1,4 ***  0,3  - 4,4 *** - 4,6 *** - 4,5 *** 

( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,5)  ( 0,5)  

(Fortsættes) 
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TABEL A.3 (FORTSAT) 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7

Individuelle elevkarakteristika       

Piger  -  -  -  -  -   

Drenge  - 8,5 *** - 8,8 *** - 9,5 *** - 9,7 *** - 9,7 *** - 9,7 *** 

 ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,2)  ( 0,2)  ( 0,2)  ( 0,2)  

Danskere  -  -  -  -  -  -  

1.-generations-indvandrere  - 7,2 ***  0,2   1,7 * 9,3 ***  9,5 *** 10,4 *** 

 ( 1,1)  ( 1,0)  ( 1,0)  ( 1,0)  ( 1,0)  ( 1,0)  

2.-generations-indvandrere  - 5,4 ***  0,4   6,6 *** 12,5 *** 13,0 *** 14,1 *** 

 ( 0,9)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,7)  

Etnicitet mangler  -10,5 *** - 6,1 *** -7,1 *** - 4,2 *** - 4,1 *** - 3,8 *** 

 ( 1,4)  ( 1,3)  ( 1,3)  ( 1,2)  ( 1,2)  ( 1,3)  

Antal dage indlagt til og med 3. leveår  - 0,2 *** - 0,2 *** - 0,1 *** - 0,1 *** - 0,1 *** - 0,1 *** 

 ( 0,0)  ( 0,0)  ( 0,0)  ( 0,0)  ( 0,0)  ( 0,0)  

Lav fødselsvægt < 2500 g  - 5,1 *** - 4,2 *** - 2,2 *** - 1,8 *** - 1,8 *** - 1,7 *** 

 ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  

Fødselsvægt ≥ 2500 g  -  -  -  -  -  -  

Fødselsvægt mangler   3,6 ***  1,7 ** - 2,7 *** - 2,4 *** - 2,4 *** - 2,4 *** 

 ( 0,9)  ( 0,9)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  

Alder ved afgangseksamen: 13,5-15,5 

år 

 - 0,6   0,1  - 0,8 * - 0,6  - 0,6  - 0,4  

 ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  

(Fortsættes)
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TABEL A.3(FORTSAT) 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

Alder ved afgangseksamen: 15,6-16 år  -  -  -  -  -  -  

Alder ved afgangseksamen: 16,1-16,5 

år 

 - 1,0 *** - 1,2 *** - 0,2   0,0   0,0  - 0,1  

  ( 0,2)  ( 0,2)  ( 0,2)  ( 0,2)  ( 0,2)  ( 0,2)  

Alder ved afgangseksamen: 16,6-17,4 

år 

 -21,2 *** -17,9 *** -14,5 *** -13,1 *** -13,1 *** -13,1 *** 

  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  

Familieforhold         

Enebarn   -  -  -  -  -  

1 helsøskende   0,0  - 1,1 *** - 2,0 *** - 2,0 *** - 2,0 *** 

   ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  

2 helsøskende   - 1,9 *** - 3,4 *** - 4,0 *** - 4,1 *** - 4,0 *** 

   ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  

+2 helsøskende   - 9,8 *** - 8,7 *** - 7,8 *** - 8,0 *** - 7,6 *** 

   ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  

1 halvsøskende   - 7,1 *** - 4,8 *** - 4,1 *** - 4,1 *** - 4,0 *** 

   ( 0,4)  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  

2 halvsøskende   - 9,4 *** - 6,4 *** - 5,5 *** - 5,5 *** - 5,3 *** 

   ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  

(Fortsættes)
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TABEL A.3 (FORTSAT) 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7

+2 halvsøskende   -13,5 *** - 9,5 *** - 8,1 *** - 8,2 *** - 7,9 *** 

  ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  

Elev bor ude   -20,4 *** -13,0 *** - 6,3 *** - 6,3 *** - 6,5 *** 

  ( 1,1) ( 1,1) (1,1) ( 1,1) ( 1,1)  

Elev bor med kernefamilie   -  -  -  -  -  

Elev bor med mor/far og ny partner   - 5,8 *** - 5,4 *** - 4,1 *** - 4,1 *** - 4,2 *** 

  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  

Elev bor med enlig mor/far   - 8,3 *** - 7,4 *** - 5,3 *** - 5,1 *** - 5,1 *** 

  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  

Mor ukendt   -12,0 *** -06,5 *** -13,9 *** -13,8 *** -13,7 *** 

  ( 2,3)  ( 2,3)  ( 2,7)  ( 2,7)  ( 2,6)  

Far ukendt   - 3,7 ***  1,3  - 2,7 ** - 2,8 ** - 2,9 ** 

  ( 1,1)  ( 1,2)  ( 1,4)  ( 1,4)  ( 1,4)  

Blev mor som teenager   -11,9 *** - 6,4 *** - 5,2 *** - 5,2 *** - 5,0 *** 

  ( 0,9)  ( 0,9)  ( 0,9)  ( 0,9)  ( 0,9)  

Blev mor i alderen 20-24 år   - 7,5 *** - 3,8 *** - 3,0 *** - 3,0 *** - 2,8 *** 

  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  

Blev mor i alderen 25-29 år   -  -  -  -  -  

Blev mor i alderen 30-34 år    4,6 ***  1,7 ***  1,5 ***  1,5 ***  1,4 *** 

  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  

Blev mor i alderen 35-39 år    7,8 ***  3,3 ***  3,4 ***  3,4 ***  3,3 *** 

(Fortsættes)
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TABEL A.3 (FORTSAT) 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

Blev mor i alderen 35-39 år   7,8 ***  3,3 ***  3,4 ***  3,4 ***  3,3 *** 

  ( 0,5)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  

Blev mor i alderen > 39 år  - 0,5  - 1,0   0,0   0,0  - 0,2  

  ( 0,7)  ( 0,7)  ( 0,7)  ( 0,7)  ( 0,7)  

Mors alder mangler    9,5 ***  4,8 ***  5,1 ***  5,1 ***  4,9 *** 

  ( 1,4)  ( 1,3)  ( 1,3)  ( 1,3)  ( 1,3)  

Blev far som teenager   -11,9 *** - 7,5 *** - 7,2 *** - 7,2 *** - 7,1 *** 

  ( 1,6)  ( 1,6)  ( 1,6)  ( 1,6)  ( 1,6)  

Blev far i alderen 20-24 år   - 7,2 *** - 3,9 *** - 3,7 *** - 3,6 *** - 3,5 *** 

  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  

Blev far i alderen 25-29 år   - 2,2 *** - 1,0 *** - 1,0 *** - 1,0 *** - 1,0 *** 

  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  

Blev far i alderen 30-34 år   -  -  -  -  -  

Blev far i alderen 35-39 år    0,5   0,4   0,9 ***  0,8 **  0,9 *** 

  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  

Blev far i alderen > 39 år   - 1,2 ***  0,2   1,7 ***  1,7 ***  1,7 *** 

  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  

Fars alder mangler    0,8   0,6   1,5 *  1,4 *  1,5 * 

  ( 0,9)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  

(Fortsættes)
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TABEL A.3 (FORTSAT) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7

Forældres uddannelsesmæssige baggrund     

Mødre, der er ufaglærte   -10,7 *** - 8,2 *** - 8,3 *** - 8,0 *** 

   ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  

Mødre med almengymnasial uddannelse   6,3 ***  6,2 ***  6,3 *** 6,1 *** 

   ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,6)  

Mødre med erhvervsgymnasial uddannelse  10,3 ***  8,6 ***  8,5 *** 8,3 *** 

   ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  

Mødre med erhvervsfagligt hoved-

/praktikforløb 
   -  -  -  -  

Mødre med kort videregående uddannelse   9,2 ***  7,6 ***  7,6 *** 7,4 *** 

   ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  

Mødre med mellemlang videregående uddannelse  11,2 ***  8,9 ***  8,9 *** 8,7 *** 

   ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  

Mødre med lang videregående uddannelse  15,5 *** 10,8 *** 10,8 *** 10,3 *** 

   ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  

Mødre, hvor uddannelse mangler  - 8,9 *** - 6,9 *** - 7,0 *** - 6,6 *** 

   ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  

Fædre, der er ufaglærte    - 7,6 *** - 5,7 *** - 5,7 *** - 5,5 *** 

   ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  

Fædre med almengymnasial uddannelse   10,7 ***  9,2 ***  9,3 *** 9,0 *** 

   ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,6)  

(Fortsættes)
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TABEL A.3 (FORTSAT) 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

Fædre med erhvervsgymnasial uddannelse  14,1 *** 11,6 *** 11,6 *** 11,2 *** 

   ( 1,0)  ( 0,9)  ( 0,9)  ( 0,9)  

Fædre med erhvervsfagligt hoved-

/praktikforløb 
   -  -  -  -  

Fædre med kort videregående uddannelse   7,0 ***  5,8 ***  5,8 ***  5,7 *** 

   ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  

Fædre med mellemlang videregående uddannelse  13,3 *** 10,5 *** 10,5 *** 10,2 *** 

   ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  

Fædre med lang videregående uddannelse  17,4 *** 12,4 *** 12,4 *** 11,8 *** 

   ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  

Fædre, hvor uddannelse mangler  - 3,9 *** - 2,6 *** - 2,5 *** - 2,3 *** 

   ( 0,6)  ( 0,7)  ( 0,7)  ( 0,7)  

Forældres arbejdsrelaterede faktorer        

Mødre, hvor job er ukendt     - 0,4  - 0,3  - 0,3  

Mødre, der er selvstændige     ( 0,9)  ( 0,9)  ( 0,9)  

     1,6 ***  1,6 ***  1,5 *** 

    ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  

Mødre, der er arbejdsløse     - 2,9 *** - 2,8 *** - 2,8 *** 

    ( 0,7)  ( 0,7)  ( 0,7)  

Mødre, der er lønmodtagere     -  -  -  

(Fortsættes)
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TABEL A.3 (FORTSAT) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

Mødre, der er uden uddannelse   10,0 *** 10,1 *** 10,0 *** 

    ( 2,0)  ( 2,0)  ( 2,0)  

Mødre, der er på pension eller uden for arbejdsstyrken  - 4,6 *** - 4,5 *** - 4,4 *** 

    ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  

Mødre i 1. indkomstkvartil   -  -  -  

Mødre i 2. indkomstkvartil    3,4 ***  3,4 ***  3,3 *** 

    ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  

Mødre i 3. indkomstkvartil      7,3 ***  7,3 ***  7,1 *** 

    ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  

Mødre i 4. indkomstkvartil     11,3 *** 11,4 *** 10,9 *** 

    ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  

Mødre, hvor information om indkomst 

mangler 

     2,0   2,0   1,9  

    ( 1,3)  ( 1,3)  ( 1,3)  

Fædre, hvor job er ukendt     - 1,6 * - 1,5  - 1,4  

    ( 0,9)  ( 0,9)  ( 0,9)  

Fædre, der er selvstændige      0,9 **  0,8**   0,9**  

    ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  

Fædre, der er arbejdsløse     - 2,0 *** - 1,8 ** - 1,8 ** 

    ( 0,7)  ( 0,7)  ( 0,7)  

Fædre, der er lønmodtagere     -  -  -  

(Fortsættes)



181 

TABEL A.3 (FORTSAT) 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

Fædre, der er uden uddannelse      5,5   5,6   5,4  

Fædre, der er på pension eller uden 

for arbejdsstyrken 

    ( 3,8)  ( 3,8)  ( 3,8)  

    - 3,5 *** - 3,4 *** - 3,4 *** 

Fædre i 1. indkomstkvartil     ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  

Fædre i 2. indkomstkvartil     -  -  -  

     3,0 ***  2,9 ***  2,9 *** 

Fædre i 3. indkomstkvartil     ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  

     7,4 ***  7,4 ***  7,2 *** 

Fædre i 4. indkomstkvartil     ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  

    12,4 *** 12,4 *** 11,8 *** 

Fædre, hvor information om indkomst 

mangler 

    ( 0,3)  ( 0,3)  ( 0,3)  

     2,9 ***  2,8 ***  2,6 *** 

Kommunekarakteristika      - 0,5  - 0,4  

Antal forberedende uddannelsestilbud      ( 0,4)  ( 0,4)  

        0,1   0,0  

Antal almengymnasiale tilbud      ( 0,0)  ( 0,0)  

     - 0,5  - 0,4  

Antal erhvervsgymnasiale tilbud       0,4 **  0,4 ** 

     ( 0,2)  ( 0,2)  

(Fortsættes)
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TABEL A.3 (FORTSAT) 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

Antal tilbud om erhvervsfagligt grundforløb   0,2 *  0,3 *** 

     ( 0,1)  ( 0,1)  

Antal tilbud om erhvervsfagligt hoved-/praktikforløb  - 0,1 *** - 0,1 *** 

     ( 0,0)  ( 0,0)  

Andel virksomheder med 1 ansat    -  -  

Andel virksomheder med 2-4 ansatte    22,0 ** 34,5 *** 

     ( 8,6)  ( 8,3)  

Andel virksomheder med 5-9 ansatte    26,7 ** 28,9 *** 

     (10,5)  (10,1)  

Andel virksomheder med 10-19 ansatte    -13,0  - 8,3  

     (13,3)  ( 12,7)  

Andel virksomheder med 100 ansatte    - 55,6  -52,9  

     ( 39,4)  (37,6)  

Ledighed for 16-24-årige ≤ 4 pct.      -  -  

Ledighed for 16-24-årige > 4 pct.      - 0,5  -0,4  

     ( 0,5)  (0,4)  

Ledighed for arbejdsstyrken ≤ 4 pct.      -  -  

Ledighed for arbejdsstyrken > 4 pct.      - 1,7 *** -0,9 ** 

     ( 0,4)  (0,4)  

Elevsammensætning i 9. kl.        

Andel piger       -  
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(Fortsættes)

 

TABEL A.3 (FORTSAT) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7

Andel drenge     -3,6 ** 

     (1,5)  

Andel danskere     -  

Andel 1.-generations-indvandrere     -1,2  

     (3,0)  

Andel 2.-generations-indvandrere     4,7 * 

     (2,7)  

Andel elever med faglærte mødre     -  

Andel elever med ufaglærte mødre     -0,5 *** 

      (1,5)  

Andel elever med faglærte fædre      -  

Andel elever med ufaglærte fædre     -12,3 *** 

      ( 1,7)  

Konstant 62,2 *** 70,1 *** 77,7 *** 74,1 *** 66,4 *** 59,4 *** 63,5 *** 

( 0,4)  ( 0,5)  ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,7)  ( 2,8)  ( 2,8)  

Antal observationer 245.535  245.535  245.535  245.535  245.535  245.535  245.535  

Justeret R2 0,0   3,2   7,6  0,149  0,166  0,167  0,169  

Anm.: *** p <0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. Tabellen viser koefficienterne og standardfejl. Standardfejl er listet i parentes. 

(-) = referencekategori. 

Forældres uddannelsesmæssige baggrund: Kategorier vedrørende uddannelse angiver højest gennemførte uddannelse. 
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Anm.: Model 1: Kontrol for skoleårgang. 

Model 2: Som model 1 samt kontrol for individuelle karakteristika. 

Model 3: Som model 2 samt kontrol for familieforhold. 

Model 4: Som model 3 samt kontrol for forældrenes uddannelse. 

Model 5: Som model 4 samt kontrol for øvrige indikatorer for forældrenes socioøkonomiske status. 

Model 6: Som model 5 samt kontrol for kommunale forhold. 

Model 7: Som model 6 samt kontrol for skolernes elevsammensætning i 9. klasse. 
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TABEL A.4 

Forskellige variable i  forhold til Den komplette vej. Procentpoint.  

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

Årgang        

2002 -  -  -  -  -  -  -  

2003 0,0  -0,2  -0,3  -0,5  -1,7 *** -1,8 *** -1,9 *** 

(0,4)  (0,4)  (0,4)  (0,4)  (0,4)  (0,4)  (0,4)  

Individuelle elevkarakteristika         

Piger  -  -  -  -  -  -  

Drenge  -8,6 *** -8,9 *** -9,4 *** -9,6 *** -9,6 *** -9,5 *** 

  (0,4)  (0,4)  (0,4)  (0,4)  (0,4)  (0,4)  

Danskere   -  -  -  -  -  -  

1.-generations-indvandrere   -8,9 *** -1,2  0,0  7,7 *** 8,8 *** 10,0 *** 

  (1,5)  (1,5)  (1,5)  (1,5)  (1,5)  (1,5)  

2.-generations-indvandrere   -11,9 *** -6,2 *** -0,6  4,8 *** 6,7 *** 8,7 *** 

   (1,2)  (1,2)  (1,3)  (1,3)  (1,3)  (1,3)  

Etnicitet mangler   -26,6 *** -23,3 *** -23,6 *** -21,1 *** -20,7 *** -20,3 *** 

   (1,7)  (1,5)  (1,5)  (1,5)  (1,4)  (1,4)  

Antal dage indlagt til og med 3. 

leveår  

 -0,3 *** -0,2 *** -0,2 *** -0,2 *** -0,1 *** -0,1 *** 

   (0,0)  (0,0)  (0,0)  (0,0)  (0,0)  (0,0)  

(Fortsættes) 
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TABEL A.4 (FORTSAT) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

Lav fødselsvægt < 2500 g   -2,1 ** -1,1  0,2  0,7  0,7  0,7  

  (1,0)  (0,9)  (0,9)  (0,9)  (0,9)  (0,9)  

Fødselsvægt ≥ 2500 g  -  -  -  -  -  -  

Fødselsvægt mangler   - 3,5 ** - 5,3 *** - 8,6 *** - 7,7 *** - 7,7 *** - 7,7 *** 

  ( 1,5)  ( 1,4)  ( 1,4)  ( 1,4)  ( 1,4)  ( 1,4)  

Alder ved afgangseksamen: 13,5-

15,5 år  

 - 0,9  - 0,2  - 0,7  - 0,4  - 0,3  - 0,2  

  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,7)  ( 0,7)  ( 0,7)  ( 0,7)  

Alder ved afgangseksamen: 15,6-

16 år 

 -  -  -  -  -  -  

Alder ved afgangseksamen: 16,1-

16,5 år  

 - 0,7 * - 0,9 ** - 0,2  - 0,1  - 0,1  - 0,1  

  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  ( 0,4)  

Alder ved afgangseksamen: 16,6-

17,4 år  

 -18,3 *** -14,7 *** -12,3 *** -10,7 *** -10,7 *** -10,8 *** 

  ( 0,9)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  

Familieforhold         

Enebarn    -  -  -  -  -  

1 helsøskende     0,7  - 0,3  - 1,0 * - 1,3 ** - 1,3 ** 

   ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,6)  

 (Fortsættes)
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TABEL A.4 (FORTSAT) 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

2 helsøskende    - 1,2 * - 2,4 *** - 2,8 *** - 3,4 *** - 3,4 *** 

   ( 0,7)  ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,6)  ( ,06)  

+2 helsøskende    - 8,9 *** - 7,9 *** - 6,7 *** - 7,4  - 7,1 *** 

   ( 0,9)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  

1 halvsøskende    - 7,4 *** - 5,6 *** - 4,9 *** - 4,8 *** - 4,7 *** 

   ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,6)  

2 halvsøskende    -10,3 *** - 7,8 *** - 6,7 *** - 6,7 *** - 6,5 *** 

   ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  

+2 halvsøskende    -15,2 *** -12,1 *** -10,6 *** -10,7 *** -10,6 *** 

   ( 09)  ( 09)  ( 09)  ( 09)  ( 0,9)  

Elev bor ude    -22,5 *** -17,2 *** -10,6 *** -10,6 *** -10,8 *** 

  ( 1,9)  ( 1,8)  ( 1,9)  ( 1,9)  ( 1,9)  

Elev bor med kernefamilie   -  -  -  -  -  

Elev bor med mor/far og ny 

partner 

  - 6,8 *** - 7,0 *** - 5,9 *** - 5,8 *** - 6,0 *** 

  ( 0,7)  ( 0,7)  ( 0,7)  ( 0,7)  ( 0,7)  

Elev bor med enlig mor/far   - 9,9 *** - 9,4 *** - 7,2 *** - 6,7 *** - 6,6 *** 

  ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,6)  

(Fortsættes)
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TABEL A.4 (FORTSAT) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

Mor mangler    - 7,8 *** - 4,8  -14,6 *** -14,3 *** -13,7 *** 

    ( 3,6)  ( 3,6)  ( 4,0)  ( 3,9)  ( 3,7)  

Far mangler     2,3   4,8 ** - 1,7  - 1,8  - 1,9  

    ( 2,0)  ( 2,1)  ( 2,3)  ( 2,3)  ( 2,3)  

Blev mor som teenager     -14,6 *** - 9,9 *** - 8,6 *** - 8,7 *** - 8,5 *** 

    ( 1,4)  ( 1,4)  ( 1,4)  ( 1,4)  ( 1,4)  

Blev mor i alderen 20-24 år     - 7,3 *** - 4,3 *** - 3,7 *** - 3,7 *** - 3,6 *** 

    ( 0,6)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  

Blev mor i alderen 25-29 år     -  -  -  -  -  

Blev mor i alderen 30-34 år      4,4 ***  2,1 ***  2,1 ***  2,1 ***  2,0 *** 

    ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  

Blev mor i alderen 35-39 år      7,3 ***  3,8 ***  4,4 ***  4,5 ***  4,3 *** 

    ( 0,7)  ( 0,7)  ( 0,7)  ( 0,7)  ( 0,7)  

Blev mor i alderen > 39 år     - 3,8 *** - 3,5 *** - 1,9  - 2,2 * - 2,4 * 

    ( 1,2)  ( 1,2)  ( 1,3)  ( 1,3)  ( 1,3)  

Mors alder mangler       6,3 ***  3,2   4,2   4,1   3,8  

    ( 2,4)  ( 2,3)  ( 2,2)  ( 2,2)  ( 2,2)  

Blev far som teenager    -0,11,1 *** - 7,7 *** - 7,0 *** - 6,7 ** - 6,7 ** 

     ( 2,7)  ( 2,6)  ( 2,7)  ( 2,7)  ( 2,7)  

Blev far i alderen 20-24 år     - 7,2 *** - 4,5 *** - 4,5 *** - 4,4 *** - 4,3 *** 

     ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  

(Fortsættes)
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TABEL A.4 (FORTSAT) 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7

Blev far i alderen 25-29 år     - 1,3 *** - 0,4  - 0,4  - 0,4  - 0,4  

   ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  

Blev far i alderen 30-34 år     -  -  -  -  -  

Blev far i alderen 35-39 år     - 0,8  - 0,5  - 0,3  -0,3  - 0,3  

   ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,6)  ( 0,6)  

Blev far i alderen > 39 år     - 3,3 *** - 1,3 *   0,1   0,1  

   ( 0,7)  ( 0,7)  ( 0,7)  ( 0,7)  ( 0,7)  

Fars alder mangler     - 0,5   0,3   0,7   0,7   0,7  

   ( 1,4)  ( 1,4)  ( 1,4)  ( 1,4)  ( 1,4)  

Forældres uddannelsesmæssige 

baggrund  

 

 

   

 

    

Mødre, der er ufaglærte      -10,1 *** - 7,8 *** - 7,9 *** - 7,7 *** 

    ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  

Mødre med almengymnasial 

uddannelse  

 

 

  

 

 2,8 **  2,8 **  3,1 ***  3,0 *** 

    ( 1,1)  ( 1,1)  ( 1,1)  ( 1,1)  

Mødre med almengymnasial 

uddannelse  

    2,8 **  2,8 **  3,1 ***  3,0 *** 

       ( 1,1)  ( 1,1)  ( 1,1)  ( 1,1)  

Mødre med erhvervsgymnasial 

uddannelse  

 

 

  

 

 5,2 ***  4,0 **  3,6 **  3,5 ** 

       ( 1,7)  ( 1,7)  ( 1,7)  ( 1,7)  

(Fortsættes)
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TABEL A.4 (FORTSAT) 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

Mødre med erhvervsfagligt hoved-

/praktikforløb 
   -  -  -  -  

Mødre med kort videregående 

uddannelse  

 

 

  

 

 5,9 ***  4,6 ***  4,6 ***  4,4 *** 

   ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  

Mødre med mellemlang videregående 

uddannelse 

 

 

 

 

  7,0 ***  5,0 ***  5,0 ***  4,9 *** 

   ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  

Mødre med lang videregående uddannelse      10,2 ***  6,1 ***  6,4 ***  6,0 *** 

   ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  ( 0,8)  

Mødre, hvor uddannelse mangler      - 7,8 *** - 5,9 *** - 5,7 *** - 5,3 *** 

   ( 1,3)  ( 1,3)  ( 1,3)  ( 1,3)  

Fædre, der er ufaglærte     - 8,0 *** - 6,2 *** - 6,2 *** - 6,0 *** 

   ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  ( 0,5)  

Fædre med almengymnasial uddannelse       4,0 ***  3,0 ***  3,4 ***  3,3 *** 

   ( 1,0)  ( 1,0)  ( 1,0)  ( 1,0)  

Fædre med erhvervsgymnasial uddannelse     7,0 ***  4,8 ***  5,0 *** 4,6 *** 

      ( 1,7)  (1,7)  (1,7)  (1,7)  

Fædre med erhvervsgymnasial uddannelse       7,0 ***  4,8 ***  5,0 *** 4,6 *** 

      ( 1,7)  (1,7)  (1,7)  (1,7)  

(Fortsættes)

 



191 

TABEL A.4 (FORTSAT) 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

Fædre med erhvervsgymnasial uddan-

nelse 

 

 

 

 

  7,0 ***  4,8 ***  5,0 *** 4,6 *** 

   ( 1,7)  (1,7)  (1,7)  (1,7)  

Fædre med erhvervsfagligt hoved- 

/praktikforløb 
   -  -  -  -  

Fædre med kort videregående uddannel-

se 

 

 

 

 

  5,9 ***  4,8 ***  4,7 *** 4,5 *** 

   ( 0,7)  (0,7)  (0,7)  (0,7)  

Fædre med mellemlang videregående 

uddannelse 

 

 

 

 

  8,2 ***  6,0 ***  6,1  5,9 *** 

   ( 0,6)  (0,6)  (0,6)  (0,6)  

Fædre med lang videregående uddannel-

se 

 

 

 

 

 11,4 ***  7,1 ***  7,5* *** 7,2 *** 

   ( 0,6)  (0,7)  (0,7)  (0,7)  

Fædre, hvor uddannelse mangler      - 4,1 *** - 3,8 *** - 3,6 *** -3,5 *** 

   ( 1,1)  (1,2)  (1,2)  (1,2)  

Forældres arbejdsrelaterede faktorer           

Mødre, hvor job er ukendt       - 2,2  - 2,1  -2,1  

    (1,5)  (1,5)  (1,5)  

Mødre, der er selvstændige        0,8   0,7  0,5  

    (0,9)  (0,9)  (0,9)  

(Fortsættes)
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TABEL A.4 (FORTSAT) 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

Mødre, der er arbejdsløse       - 5,5 *** - 5,4 *** -5,4 *** 

      (1,1)  (1,1)  (1,1)  

Mødre, der er uden uddannelse       7,2 ** 7,7 ** 7,8 ** 

    (3,3)  (3,3)  (3,3)  

Mødre, der er på pension eller uden for 

arbejdsstyrken 

 

 

 

 

 

 

 - 7,3 *** - 7,1 *** - 6,9 *** 

    ( 0,7)  (0,7)  (0,7)  

Mødre i 1. indkomstkvartil       -  -  -  

Mødre i 2. indkomstkvartil       3,4 *** 3,6 ***  3,5 *** 

    ( 0,5)  (0,5)  (0,5)  

Mødre i 3. indkomstkvartil       6,2 *** 6,7 ***  6,6 *** 

    (0,5)  (0,5)  (0,5)  

Mødre i 4. indkomstkvartil       8,4 *** 91 *** 87 *** 

    (0,6)  (0,6)  (0,6)  

Mødre, hvor information om indkomst 

mangler 

 

 

 

 

 

 

 2,1  2,3  2,4  

    (2,2)  (2,2)  (2,2)  

Fædre, hvor job er ukendt       0,3  0,4  0,5  

    (1,6)  (1,6)  (1,6)  

Fædre, der er selvstændige       3,3 *** 3,0 *** 3,0 *** 

    (0,6)  (0,6)  (0,6)  

(Fortsættes)



193 

TABEL A.4 (FORTSAT) 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

Fædre, der er arbejdsløse       -2,5 ** -2,3 ** -2,3 ** 

    (1,1)  (1,1)  (1,1)  

Fædre, der er lønmodtagere       -  -  -  

Fædre, der er uden uddannelse       7,7  7,9  7,7  

    (5,6)  (5,7)  (5,7)  

Fædre, der er på pension eller uden for 

arbejdsstyrken 

 

 

 

 

 

 

 -5,2 *** -5,0 *** -4,8 *** 

    (0,8)  (0,8)  (0,8)  

Fædre i 1. indkomstkvartil       -  -  -  

Fædre i 2. indkomstkvartil       4,0 *** 4,2 *** 4,1 *** 

    (0,5)  (0,5)  (0,5)  

Fædre i 3. indkomstkvartil       7,1 *** 7,5 *** 7,3 *** 

    (0,6)  (0,6)  (0,6)  

Fædre i 4. indkomstkvartil       10,4 *** 10,8 *** 10,4 *** 

    (0,6)  (0,6)  (0,6)  

Fædre, hvor information om indkomst 

mangler 

 

 

 

 

 

 

 3,9 *** 3,6 *** 3,6 *** 

    (1,2)  (1,2)  (1,2)  

Kommunekarakteristika         

Antal forberedende uddannelsestilbud         0,5  0,5  

     (0,5)  (0,5)  

(Fortsættes)
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TABEL A.4 (FORTSAT) 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

Antal almengymnasiale 

tilbud  

 

 

 

 

   -0,00,2 ** -0,1 ** 

      (0,1)  (0,1)  

Antal erhvervsgymnasiale 

tilbud  

 

 

 

 

   0,00,5 ** 0,5 * 

      (0,3)  (0,3)  

Antal tilbud om erhvervsfag-

ligt grundforløb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 -0,00,1  -0,1  

      (0,2)  (0,2)  

Antal tilbud om erhvervsfag-

ligt hoved-/praktikforløb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,0  0,0  

      (0,0)  (0,0)  

Andel virksomheder med 1 

ansat  

 

 

 

 

   

-

 

-

 

Andel virksomheder med 2-4 

ansatte  

 

 

 

 

   0,51,9 *** 56,5 *** 

      (0,11,9)  (11,8)  

Andel virksomheder med 5-9 

ansatte  

 

 

 

 

   0,31,3 ** 27,5 ** 

      (0,12,6)  (12,6)  

(Fortsættes)
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TABEL A.4 (FORTSAT) 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

Andel virksomheder med 10-

19 ansatte  

 

 

 

 

   -0,22,3  -20,7  

      (0,17,8)  (17,6)  

Andel virksomheder med 100 

ansatte  

 

 

 

 

   -0,99,1 * -46,9  

      (0,51,6)  (50,7)  

Ledighed for 16-24-årige ≤ 4 

pct.  

 

 

    -  -  

Ledighed for 16-24-årige > 4 

pct.  

         -0,00,8  -0,9 * 

          (0,5)  (0,5)  

Ledighed for arbejdsstyrken ≤ 

4 pct.  

         -  -  

Ledighed for arbejdsstyrken 

> 4 pct.   

         -0,3  0,4  

          (0,6)  (0,6)  

Elevsammensætning i 9. kl.             

Andel piger            -  

Andel drenge            -4,2 * 

           (2,2)  

(Fortsættes)
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TABEL A.4 (FORTSAT) 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

Andel danskere            -  

Andel 1.-generations-

indvandrere 

           

-6,4

** 

           (3,2)  

Andel 2.-generations-

indvandrere 

           

-7,7

** 

           (3,7)  

Andel elever med faglærte 

mødre 

           

-

 

Andel elever med ufaglærte 

mødre 

           -2,3  

           (2,2)  

Andel elever med faglærte 

fædre 

           

-

 

Andel elever med ufaglærte 

fædre 

           -11,2 *** 

           (2,6)  

Konstant 65,6 *** 74,1 *** 81,9 *** 81,3 *** 74,2 *** 59,2 *** 63,9 *** 

(0,4)  (0,5)  (0,8)  (0,8)  (0,9)  (3,9)  (3,9)  

Antal observationer 76.623  76.623  76.623  76.623  76.623  76.623  76.623  

Justeret R2 0,000  0,036  0,091  0,135  0,151  0,152  0,154  

Anm.: *** p <0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. Tabellen viser koefficienterne og standardfejl. Standardfejl er listet i parentes. 
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(-) = referencekategori. 

Forældres uddannelsesmæssige baggrund: Kategorier vedrørende uddannelse angiver højest gennemførte uddannelse. 

Anm.: Model 1: Kontrol for skoleårgang. 

Model 2: Som model 1 samt kontrol for individuelle karakteristika. 

Model 3: Som model 2 samt kontrol for familieforhold. 

Model 4: Som model 3 samt kontrol for forældrenes uddannelse. 

Model 5: Som model 4 samt kontrol for øvrige indikatorer for forældrenes socioøkonomiske status. 

Model 6: Som model 5 samt kontrol for kommunale forhold. 

Model 7: Som model 6 samt kontrol for skolernes elevsammensætning i 9. klasse. 
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TABEL A.5 

Sammenligning af skolernes opfyldelse af målsætning på 95-procents-

gennemførelse og for den komplette vej. Procentpoint.  

 95-procents-mål Den komplette vej 

Årgang   

2002  -   -  

2003 -0,019 *** 0,005  

(0,004)  (0,019)  

Individuelle elevkarakteristika   

Piger  -   -  

Drenge -0,095 *** -0,011 *** 

(0,004)  (0,003)  

Danskere  -   -  

1.-generatins-indvandrere 0,100 *** 0,003  

(0,015)  (0,011)  

2.-generations-indvandrere 0,087 *** 0,021 *** 

(0,013)  (0,006)  

Antal dage indlagt til og med 3. leveår -0,001 *** 0,000  

(0,000)  (0,000)  

Lav fødselsvægt < 2500 g 0,007  0,009  

(0,009)  (0,008)  

Fødselsvægt ≥ 2500 g  -  -  

Alder ved afgangseksamen: 13,5-15,5 

år 

0,002  0,000  

(0,007)  (0,006)  

Alder ved afgangseksamen: 15,6-16 år  -  

Alder ved afgangseksamen: 16,1-16,5 

år 

-0,001  0,000  

(0,004)  (0,004)  

Alder ved afgangseksamen: 16,6-17,4 

år 

-0,108 *** -0,016 ** 

(0,008)  (0,007)  

Familieforhold  

Enebarn  -   -  

1 helsøskende -0,01 ** 0,008  

(0,006)  (0,005)  

2 helsøskende -0,034 ** 0,010  

 (0,006)  (0,006)  

2+ helsøskende -0,071 *** 0,006  

 (0,008)  (0,008)  
 

(Fortsættes)
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TABEL A.5 (FORTSAT) 

95-procents-mål Den komplette vej 

1 halvsøskende -0,047 *** 0,000  

(0,006)  (0,005)  

2 halvsøskende -0,065 *** -0,001  

(0,008)  (0,006)  

2+ halvsøskende -0,106 *** -0,003  

(0,009)  (0,007)  

Elev bor ude -0,108 *** -0,035 ** 

(0,019)  (0,014)  

Elev bor med kernefamilie  -   -  

Elev bor med mor/far og ny partner -0,060 *** -0,011 ** 

(0,007)  (0,005)  

Elev bor med enlig mor/far -0,066 *** -0,015 *** 

(0,006)  (0,006)  

Forældres alder ved fødsel   

Blev mor som teenager -0,085 *** 0,000  

(0,014)  (0,011)  

Blev mor i alderen 20-24 år -0,036 *** -0,008 * 

(0,005)  (0,004)  

Blev mor i alderen 25-29 år  -   -  

Blev mor i alderen 30-34 år 0,020 *** 0,002  

(0,005)  (0,005)  

Blev mor i alderen 35-39 år 0,043 *** 0,023 *** 

(0,007)  (0,008)  

Blev mor i alderen > 39 år -0,024 * 0,001  

(0,013)  (0,012)  

Blev far som teenager -0,067 ** -0,008  

(0,027)  (0,020)  

Blev far i alderen 20-24 år -0,043 *** -0,019 *** 

(0,008)  (0,007)  

Blev far i alderen 25-29 år -0,004  -0,006  

Blev far i alderen 30-34 år  -   -  

Blev far i alderen 35-39 år -0,003  -0,003  

(0,006)  (0,005)  

Blev far i alderen > 39 år 0,001  -0,008  

(0,007)  (0,007)  

Forældres uddannelsesmæssige 

baggrund 

  

Mødre, der er ufaglærte -0,077 *** -0,009 ** 

(0,005)  (0,004)  

(Fortsættes)
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TABEL A.5 (FORTSAT) 

95-procents-mål Den komplette vej 

Mødre med almengymnasial uddannel-

se 

0,030 *** -0,006  

(0,011)  (0,010)  

Mødre med erhvervsgymnasial uddan-

nelse 

0,035 ** -0,002  

(0,017)  (0,017)  

Mødre med erhvervsfagligt hoved-

/praktikforløb 

 -   -  

Mødre med kort videregående uddan-

nelse 

0,044 ** 0,000  

(0,008)  (0,009)  

Mødre med mellemlang videregående 

uddannelse 

0,049 *** 0,009  

(0,005)  (0,006)  

Mødre med lang videregående uddan-

nelse 

0,060 *** 0,027 ** 

(0,008)  (0,012)  

Mødre, hvor uddannelse mangler -0,053 *** -0,011  

(0,013)  (0,010)  

Fædre, der er ufaglærte -0,060 *** -0,003  

(0,005)  (0,004)  

Fædre med almengymnasial uddannel-

se 

0,033 *** -0,017 * 

(0,010)  (0,010)  

Fædre med erhvervsgymnasial uddan-

nelse 

0,046 *** 0,001  

(0,017)  (0,017)  

Fædre med erhvervsfagligt hoved-

/praktikforløb 

 -   -  

Fædre med kort videregående uddan-

nelse 

0,045 *** 0,018 ** 

(0,007)  (0,007)  

Fædre med mellemlang videregående 

uddannelse 

0,059 *** 0,025 *** 

(0,006)  (0,007)  

Fædre med lang videregående uddan-

nelse 

0,072 *** 0,033 *** 

(0,007)  (0,009)  

Forældres arbejdsrelaterede faktorer   

Mødre, hvor job er ukendt  -0,021  0,010  

(0,015)  (0,011)  

(Fortsættes)
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TABEL A.5 (FORTSAT) 

95-procents-mål Den komplette vej 

Mødre, der er selvstændige 0,005  0,012  

(0,009)  (0,009)  

Mødre, der er arbejdsløse -0,054 *** 0,003  

(0,011)  (0,009)  

Mødre, der er lønmodtagere  -   -  

Mødre, der er uden uddannelse 0,078 ** 0,027  

(0,033)  (0,032)  

Mødre, der er på pension eller uden for 

arbejdsstyrken 

-0,069 *** -0,004  

(0,007)  (0,006)  

Mødre i 1. indkomstkvartil  -   -  

Mødre i 2. indkomstkvartil 0,035 *** -0,002  

(0,005)  (0,005)  

Mødre i 3. indkomstkvartil 0,066 *** 0,004  

(0,005)  (0,005)  

Mødre i 4. indkomstkvartil 0,087 *** 0,019 ** 

(0,006)  (0,008)  

Fædre, hvor job er ukendt 0,005  0,022 * 

(0,016)  (0,013)  

Fædre, der er selvstændige 0,030 *** 0,006  

(0,006)  (0,007)  

Fædre, der er arbejdsløse -0,023 ** -0,010  

(0,011)  (0,010)  

Fædre, der er lønmodtagere  -   -  

Fædre, der er uden uddannelse 0,077  0,026  

(0,057)  (0,055)  

Fædre, der er på pension eller uden for 

arbejdsstyrken 

-0,048 *** -0,005  

(0,008)  (0,006)  

Fædre i 1. indkomstkvartil  -   -  

Fædre i 2. indkomstkvartil 0,041 *** 0,007  

(0,005)  (0,005)  

Fædre i 3. indkomstkvartil 0,073 *** 0,005  

(0,006)  (0,006)  

Fædre i 4. indkomstkvartil 0,104 *** 0,049 *** 

(0,006)  (0,008)  

Kommunekarakteristika   

Antal forberedende uddannelsestilbud 0,005  -0,019  

(0,005)  (0,022)  

(Fortsættes)
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TABEL A.5 (FORTSAT) 

95-procents-mål Den komplette vej

Antal almengymnasiale tilbud -0,001 ** 0,001  

(0,001)  (0,003)  

Antal erhvervsgymnasiale tilbud 0,005 * 0,012  

(0,003)  (0,012)  

Antal tilbud om erhvervsfagligt grund-

forløb -0,001

 

0,007

 

(0,002)  (0,007)  

Antal tilbud om erhvervsfagligt hoved-

/praktikforløb 

0  -0,002  

(0,000)  (0,002)  

Andel virksomheder med 1 ansat  -   -  

Andel virksomheder med 2-4 ansatte 0,565 *** 0,1349 *** 

(0,118)  (0,513)  

Andel virksomheder med 5-9 ansatte 0,275 ** 0,538  

(0,126)  (0,568)  

Andel virksomheder med 10-19 ansatte -0,207  -0,612  

(0,176)  (0,772)  

Andel virksomheder med 100 ansatte -0,469  -0,144  

(0,507)  (2,157)  

Ledighed for 16-24-årige ≤ 4 pct.  -  

Ledighed for 16-24-årige > 4 pct. -0,009 * -0,016  

0,005)  (0,023)  

Ledighed for arbejdsstyrken ≤ 4 pct.  -   -  

Ledighed for arbejdsstyrken > 4 pct.  0,004  -0,102 *** 

(0,006)  (0,027)  

Elevsammensætning i 9. kl,  

Andel pige  -   -  

Andel drenge -0,042 * -0,348 *** 

0,022)  (0,086)  

Andel danskere  -   -  

Andel 1.-generations-indvandrere -0,064 ** -0,227 ** 

(0,032)  (0,107)  

Andel 2.-generations-indvandrere -0,077 ** 0,326 *** 

(0,037)  (0,110)  

Andel elever med faglærte mødre  -   -  

Andel elever med ufaglærte mødre -0,023  -0,776 *** 

(0,022)  (0,089)  

(Fortsættes)
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TABEL A.5 (FORTSAT) 

 95-procents-mål Den komplette vej 

Andel elever med faglærte fædre  -   -  

Andel elever med ufaglærte fædre -0,112 *** -0,724 *** 

(0,026)  (0,092)  

Konstant 0,639 *** 0,594 *** 

(0,039)  (0,164)  

Antal observationer 76.623  76.623  

Justeret R2 0,154  0,207  
 

Anm.: *** p <0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. Tabellen viser koefficienterne og standardfejl. Stan-

dardfejl er listet i parentes. (-) = referencekategori. 

Forældres uddannelsesmæssige baggrund: Kategorier vedrørende uddannelse angiver højest 

gennemførte uddannelse. 

Anm.: 95-procents-målet bygger på den komplette vej, men i stedet for at se på den enkelte 

elev, ser vi nu på, om den enkelte skole opfylder målsætningen. Målet kan antage værdien 0 

eller 1. 1, hvis skolen opfylder det justerede 95-procents-mål på 73,85 pct., ellers 0. Hver 

elev på samme skole får den samme værdi, alt efter om skolen opfylder målsætningen eller 

ej. Beregningen laves stadig på alle elever for årgang 2002-2003. 
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Regeringen har et uddannelsespolitisk mål om, at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Danne rap-
port er den første af to, som belyser og analyserer folkeskolernes arbejde med at nå dette mål.
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ungdomsuddannelse.

De bedste skoler er dem, der giver eleverne det største løft i forhold til, hvad man kunne forvente af skolen. Rapportens 
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