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Indledning 
LEKS-Longitudinal fulgte en årgang københavnske elever i 3½ år efter, at de i 2007 afsluttede 9. klasse i 
folkeskolen, og sammenholder  

 læseresultater fra en årgang (PISA-København, forskellige læsetest og afsluttende prøver) 

 udsagn fra unge fra årgangen om deres udbytte af grundskolen og deres faglige udfordringer i 
ungdomsuddannelsen gennem spørgeskemabesvarelser (gennemført december 2010 og 
præsenteret i rapporten LEKS-Longitudinal)  

med 

 deres uddannelsessituation og uddannelsesforløb 3½ år efter, at de gik ud af 9. klasse.  

I juni 2012 afleverede DPU den første rapport, LEKS-longitudinal, baseret på tal fra december 2010. 
Rapporten her, Tillæg til LEKS-longitudinal, følger op på den første, idet den trækker på oplysninger fra 
Danmarks Statistik om årgangens uddannelsessituation i december 2011, altså 4½ år efter, at de unge gik 
ud af 9. klasse. 

Undersøgelsen er gennemført af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, i 
samarbejde med Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning.  

Baggrund 

DPU har siden 2004 stået for følgeforskning til PISA-København, som i foråret 2010 er gennemført for 
tredje gang. De 2342 unge fra årgangen, der forlod 9. klasse i 2007, er blevet fulgt med læsetest i 7. og 8. og 
afgangsprøvekarakterer i 9. klasse, og 1871 af dem deltog i PISA-København i 2007. Undersøgelsen 
omfatter hele denne population. 

Kortlægning, som præsenteres i denne rapport 

Foruden de kortlægninger og analyser af oplysninger fra december 2010, der er foretaget i forbindelse med 
LEKS-longitudinal, er der foretaget følgende kortlægninger: 

Kortlægning 1: Alle oplysninger om de unges bevægelser i forhold til uddannelsessystemet fra august 2007 
til december 2011 er ordnet, og resultatet er i alt 388 forskellige forløbsprofiler. Hver profil indeholder 
oplysninger om, hvor i uddannelsessystemet de unge begyndte efter 9. klasse, hvor mange typer 
skole/ungdomsuddannelse (fordelt på 10. klasse, efterskole, særlige ungdomsuddannelser, 
erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser) de unge har været i gang fra august 2007 til december 
2011 og i hvilken rækkefølge, samt hvor mange afbrud de har haft i perioden.  

Kortlægning 2: Antallet af profiler er reduceret gennem konstruktion af nye, forenklede profiler, der danner 
baggrund for et overblik på ét billede, der viser de unges valg efter 9. klasse samt deres status i henholdsvis 
december 2010 og december 2011. Status er inddelt i to grupper: 1) BLÅ, der angiver unge, der i 
henholdsvis december 2010 og december 2011 enten var i gang med eller havde fuldført en 
ungdomsuddannelse, og 2) RØD, som angiver unge, der i henholdsvis december 2010 og december 2011 
hverken var i gang med eller havde fuldført en ungdomsuddannelse (Bilag 1). 

Kortlægning 3: Et tilsvarende overblik er udarbejdet for de unge, der deltog i PISA-København 2007. Disse 
unge er inddelt i tre grupper i forhold til deres scorer i PISA-læsning (Bilag 2a-2c). 

Kortlægning 4: Et tilsvarende overblik er udarbejdet for henholdsvis piger og drenge (Bilag 3a+3b). 

Kortlægning 5: Et tilsvarende overblik er udarbejdet for etsprogede og tosprogede unge (Bilag 4a+4b). 

Kortlægning 6: Antal BLÅ er desuden opdelt i to grupper: 1) antal af unge, der var i gang med en 
ungdomsuddannelse, og 2) antal unge, der havde fuldført en ungdomsuddannelse. Disse antal er opgjort 
for såvel december 2010 som december 2011 for den samlede gruppe unge og for unge på henholdsvis 
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erhvervsuddannelserne (EUD) og på de gymnasiale uddannelser (GYM).  Desuden er antallene opgjort for 
de tre grupper i PISA-læsning, for henholdsvis drenge og piger og for henholdsvis etsprogede og tosprogede 
unge. 
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Sammenfatning 
 I december 2010 var i alt 1689 af årgangens 2342 unge enten i gang med eller havde afsluttet en 

ungdomsuddannelse. I december 2011 var dette tal steget til 1709 (73 % af den samlede årgang). 

De gymnasiale uddannelser: 

 I december 2011 havde 1128 ud af den samlede årgang fuldført en gymnasial uddannelse, mens 
124 var i gang. 

 107 ud af 476 unge med en PISA-score på niveau 0+1 havde fuldført en gymnasial uddannelse, 
mens 30 var i gang i december 2011.  

 560 ud af 967 unge med en PISA-score på niveau 2+3 havde fuldført en gymnasial uddannelse, 
mens 63 var i gang i december 2011. 

 370 ud af 428 unge med en PISA-score på niveau 4+5 havde fuldført en gymnasial uddannelse, 
mens 10 var i gang i december 2011. 

 91 af de 471 unge, der ikke deltog i PISA, havde fuldført en gymnasial uddannelse, mens 21 var i 
gang i december 2011. 

De erhvervsfaglige uddannelser: 

 I december 2011 havde 113 ud af den samlede årgang fuldført en erhvervsfaglig uddannelse, mens 
328 var i gang. 

 39 ud af 476 unge med en PISA-score på niveau 0+1 havde fuldført en erhvervsfaglig uddannelse, 
mens 101 var i gang i december 2011.  

 44 ud af 967 unge med en PISA-score på niveau 2+3 havde fuldført en erhvervsfaglig uddannelse, 
mens 113 var i gang i december 2011. 

 3 ud af 428 unge med en PISA-score på niveau 4+5 havde fuldført en erhvervsfaglig uddannelse, 
mens 12 var i gang i december 2011. 

 27 af de 471 unge, der ikke deltog i PISA, havde fuldført en erhvervsfaglig uddannelse, mens 102 
var i gang i december 2011. 

Køn: 

 Der er i alt 1142 unge kvinder på årgangen. I december 2010 var 851 af disse enten i gang med eller 
havde fuldført en ungdomsuddannelse. I december 2011 var dette tal steget til 881. 

 I perioden mellem december 2010 og december 2011 var 19 unge kvinder for første gang kommet i 
gang med en ungdomsuddannelse. 

 Der er i alt 1200 unge mænd på årgangen. I december 2010 var 838 af disse enten i gang med eller 
havde fuldført en ungdomsuddannelse. I december 2011 var dette tal faldet til 828. 

 I perioden mellem december 2010 og december 2011 var 9 unge mænd for første gang kommet i 
gang med en ungdomsuddannelse. 

Sprog: 

 Der er i alt 1562 etsprogede unge på årgangen. I december 2010 var 1174 af disse enten i gang med 
eller havde fuldført en ungdomsuddannelse. I december 2011 var dette tal steget til 1204. 

 I perioden mellem december 2010 og december 2011 var 22 etsprogede unge for første gang 
kommet i gang med en ungdomsuddannelse. 

 Der er i alt 780 tosprogede unge på årgangen. I december 2010 var 515 af disse enten i gang med 
eller havde fuldført en ungdomsuddannelse. I december 2011 var dette tal faldet til 505. 
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 I perioden mellem december 2010 og december 2011 var 6 tosprogede unge for første gang 
kommet i gang med en ungdomsuddannelse. 

Sprog og køn: 

 For alle grupper gælder det, at andelen af unge, der ikke var kommet i gang med en 
ungdomsuddannelse, er faldet en smule. Procentvis er det gruppen af etsprogede piger, der står for 
den største nedgang: fra 9,1 % til 7,2 % 

 Det er gruppen af etsprogede drenge, der har den mindste andel af unge, der ikke var kommet i 
gang med en ungdomsuddannelse: 4,8 % i 2011 mod de øvrige gruppers 7,2 %, 7,7 % og 8,3 % 

 Det er i gruppen af tosprogede piger, at den højeste procent af unge, der ikke var kommet i gang 
med en ungdomsuddannelse, findes – både i 2010 og i 2011. 

 Andelen af etsprogede drenge, der enten var i gang med eller havde fuldført en gymnasial 
uddannelse, faldt en smule fra 2010 til 2011 (0,8 procentpoint). For de øvrige tre grupper er 
billedet omvendt. Det er blandt de tosprogede elever, at der er den største procentvise stigning i 
antallet af unge, der enten var i gang med eller havde fuldført en gymnasial uddannelse: 2,2 
procentpoint for de tosprogede drenge og 2,7 procentpoint for de tosprogede piger. 

 På de erhvervsfaglige uddannelser er det blandt gruppen af tosprogede unge, at en øgning i antallet 
af afbrud findes. Her er den størst blandt de tosprogede drenge, som har en nedgang på 5 
procentpoint over for de tosprogede pigers nedgang på 1,6 procentpoint. For de etsprogede unges 
vedkommende er der tale om en lille tilgang til gruppen af unge, der enten var i gang med eller 
havde fuldført en erhvervsuddannelse. 

PISA-scorer over for karakterer i den afsluttende læseprøve: 

 Der ikke store forskelle på uddannelsesstatus for de unge på de tre PISA-niveauer og de unge på de 
tre niveauer i Dansk-LÆS. Dertil skal tilføjes, at elever på PISA-niveau 0+1 ikke får en karakter over 
½9, og at elever på PISA-niveau 4+5 får ikke en karakter under 7, men derudover er der ikke et fast 
mønster, der kobler resultatet i den ene prøve med resultatet i den anden. 
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Uddannelsesstatus og -forløb for den samlede årgang 
Den samlede årgang tæller i alt 2342 unge. 

I dette afsnit præsenteres følgende oplysninger om årgangens uddannelsesforløb: 

1. En tabel, der angiver uddannelsesstatus for den samlede årgang i henholdsvis december 2010 og 
december 2011. 

2. Et overblik, der viser a) uddannelsesforløbene for den samlede årgang fra sommer 2007, hvor 
årgangen afsluttede 9. klasse, til december 2010 samt b) uddannelsesstatus for de unge på 
henholdsvis erhvervsuddannelserne (EUD) og de gymnasiale uddannelser (GYM) i december 2011.1  

Uddannelsesstatus for den samlede årgang i 2010 og 2011 

I december 2010 var i alt 1689 af årgangens unge enten i gang med eller havde afsluttet en 
ungdomsuddannelse. I december 2011 var dette tal steget til 1709. 

I nedenstående tabel er angivet, hvor mange unge fra den samlede årgang der enten 1) var i gang med eller 
havde fuldført en ungdomsuddannelse (angivet med blåt: I gang og Fuldført), eller 2) hverken var i gang 
med eller havde fuldført en ungdomsuddannelse (angivet med rødt: Afbrudt og Aldrig startet) i henholdsvis 
december 2010 og december 2011. 

 

Omfatter alle unge på årgangen December 
2010 

December 
2011 

I gang 972 463 

Fuldført 717 1246 

Afbrudt 470 478 

Aldrig startet 183 155 

I alt 2342 2342 

 

I december 2011 er der – ikke overraskende – væsentligt flere unge, der har fuldført en 
ungdomsuddannelse, sammenlignet med december 2010. Det er heller ikke overraskende, at det er på de 
gymnasiale uddannelser, at antallet af unge, der har fuldført, især er rykket, idet også de unge, der har 
taget 10. klasse eller efterskole, inden de er gået over i ungdomsuddannelsessystemet, har haft mulighed 
for at afslutte en treårig gymnasial uddannelse. Mange erhvervsuddannelser er af en sådan længde, at de 
unge ikke har haft mulighed for at fuldføre i løbet af 4½ år. 

I nedenstående tabel er angivet, hvordan de unge fordeler sig på de tre ungdomsuddannelsestyper: EUD, 
GYM og Særlig Ungdomsuddannelse:2 

 

                                                           
1
 Uddannelsesstatus i december 2011 er efter ønske fra København tilføjet det overblik vi bragte i LEKS-longitudinal. 

2
 Særlig Ungdomsuddannelse er en ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som 

efter undervisningspligtens ophør og indtil det fyldte 25. år har et lovfæstet krav på en tre-årig ungdomsuddannelse. Se evt. 
http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Tvaergaaende-statistik/~/media/UVM/Filer/Stat/PDF12/120326%20USB_februar2011.ashx  

http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Tvaergaaende-statistik/~/media/UVM/Filer/Stat/PDF12/120326%20USB_februar2011.ashx


9 

 

Omfatter alle unge, der har været i gang 
med en ungdomsuddannelse 

I gang Fuldført Afbrudt 

EUD december 2010 411 33 332 

EUD december 2011 328 113 359 

    

GYM december 2010 545 684 135 

GYM december 2011 124 1128 115 

    

Særlig ungdomsuddannelse december 2010  16 0 3 

Særlig ungdomsuddannelse december 2011 11 5 4 

 

 

Overblik over den samlede årgangs uddannelsesstatus og forløb 

Nedenstående Figur 1 giver et overblik over de unges uddannelsesforløb fra august 2007 til december 2010 
suppleret med tal fra december 2011.3 Figuren medtages efter ønske fra Københavns Kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 En større udgave af overblikket findes i Bilag 1. 

Figuren er en gentagelse af den tilsvarende figur i LEKS-longitudinal. Det eneste, der er tilføjet i 
denne omgang, er de nye tal fra december 2011, der angår EUD og GYM. Det betyder, at alle de 

tal, der ligger til venstre for kasserne EUD og GYM, er oplysninger fra december 2010, mens 

tallene fra december 2011 er markeret med 2011:. 

De pile, der går fra 2010 til 2011 ud for EUD og GYM skal forstås på følgende måde – her 

illustreret ved de to røde cirkler i tilknytning til GYM: I 2010 var 134 unge registreret med 
Afbrudt GYM. I 2011 var antallet af unge med en sådan registrering faldet til 115, men det 
betyder ikke, at alle 115 også var registreret med Afbrudt GYM i 2010. Pilene illustrerer alene 
bevægelser i antal, ikke i gruppen af unge. 

Dette gælder alle tilsvarende figurer i rapporten. 
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Figur 1
4
 

 

Figuren skal læses på følgende måde: 

Kasserne markerer uddannelsestyper, mens pilene imellem kasserne markerer elevbevægelser fra en 
uddannelsestype til en anden: 

 Kassen 10. klasse samler de unge, der er gået fra 9. klasse til 10. klasse på en folkeskole. 

 Kassen Efterskole samler de unge, der er gået fra 9. klasse til 10. klasse på en efterskole. 

 Hver pil er forsynet med et tal og en procentangivelse. 

 Tallet angiver antal af unge, der har valgt den vej, pilen illustrerer. 

 Procentangivelserne skal ses i forhold til antallet af unge i den kasse, som pilene udgår fra. For 
eksempel udgør de 860 unge, der gik fra 9. klasse til 10. klasse, 36,7 % af den samlede årgang på 2342 
elever. Fra 10. klasse valgte 377 unge en erhvervsuddannelse (EUD), og de udgør 43,8 % af den gruppe 
på 860, der gik i 10. klasse. 355 valgte en gymnasial uddannelse (GYM), og de udgør 41,3 % af den 
samme gruppe. 

 Alle blå cirkler indeholder antal af unge, der på det pågældende tidspunkt enten var i gang med eller 
havde afsluttet en ungdomsuddannelse (en særlig ungdomsuddannelse, en erhvervsuddannelse eller 
en gymnasial uddannelse). 

                                                           
4
 Se uddybende kommentarer på side 9. 
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 Alle røde cirkler indeholder antal af unge, der på det pågældende tidspunkt hverken var i gang med 
eller havde afsluttet en ungdomsuddannelse. 

 I figurens nederste højre hjørne findes en ramme med en rød og en blå cirkel, som indeholder en 
sammentælling af antallet af unge i henholdsvis de røde og de blå cirkler i december 2011, altså 4½ år 
efter, at de afsluttede 9. klasse. Procentangivelserne her refererer til den samlede årgang på 2342 
elever. 

 De grå cirkler med henholdsvis I og II markerer de 32 unge, der ikke er gået direkte på en ungdoms-
uddannelse efter 10. klasse eller efterskole.5.  

 De to pile, der går henholdsvis fra EUD til GYM og fra GYM til EUD, markerer antallet af unge, der har 
skiftet fra den ene ungdomsuddannelse til den anden i løbet af perioden fra august 2007 til december 
2010. 

 Den røde cirkel ud for EUD angiver antal af afbrud blandt de unge, der enten er gået 1) direkte fra 9. 
klasse til en erhvervsuddannelse, 2) direkte fra 10. klasse (folkeskole eller efterskole) til en 
erhvervsuddannelse eller 3) fra en gymnasial uddannelse over til en erhvervsuddannelse.6 Den blå 
cirkel angiver antallet af unge fra de ovennævnte tre grupper, der i december 2011 enten var i gang 
med eller havde fuldført en erhvervsuddannelse. Grundlaget for tallene i forbindelse med GYM er det 
samme som for EUD. 

Kommentarer 

Som det fremgår af LEKS-longitudinal, er 620 ud af 2342 gået den lige vej fra 9. klasse og videre gennem 
gymnasiet frem til en studentereksamen i 2010. 169 er tilsvarende gået lige fra 9. klasse til EUD og var 
stadig aktive (eller for et fåtal havde gennemført EUD) i december 2010. Det er samlet set 1/3 af 
elevgruppen, mens 2/3 har taget 10. klasse undervejs, har foretaget skift eller er droppet ud. 

I december 2011 var 1252 enten i gang med eller havde fuldført en gymnasial uddannelse mod 1221 året 
før. Tallene i sig selv siger imidlertid intet om de uddannelsesforløb, som har ført frem til at de unge er 
kategoriseret som blå. 1128 af de 1252, der i december 2011 er markeret i den blå cirkel, har fuldført en 
gymnasial uddannelse, enten i 2010 eller i 2011. Resten er i gang, men tallene siger intet om, hvornår de er 
begyndt på GYM. 

I december 2011 var der 19 færre, der havde afbrudt en gymnasial uddannelse, sammenlignet med året 
før. Dette er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de 19 unge er optaget på en ny gymnasial 
uddannelse. De kan også være gået i gang med en erhvervsuddannelse, for i så fald har de også ændret 
deres uddannelsesstatus fra RØD til BLÅ. 

                                                           
5
 I I samles typisk unge, der er gået fra 10. klasse til en efterskole eller 11. klasse, og i II samles de unge, der er gået fra efterskole til 

10. eller 11. klasse. En rød og en blå cirkel er knyttet til hver af de to grå cirkler. De røde cirkler giver sig selv, men de blå angiver – 
lige som alle de øvrige blå cirkler – antal af unge, der i december 2010 var i gang med eller havde fuldført en ungdomsuddannelse. 
Derfor burde der have været pile fra disse blå cirkler til EUD og GYM, men med den begrundelse, at der er tale om et ganske lille 
antal unge, og at flere pile ville forstyrre overblikket, er de ikke taget med. Disse unge er dog talt med i den samlede opgørelse i 
nederste højre hjørne. 

6
 De i alt 7 unge, der er gået fra 10. klasse over til et andet grundskoleforløb , er ikke regnet i de røde og blå cirkler i dette overblik, 

netop for at bevare overblikket, og fordi der er tale om ganske få unge.  
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Uddannelsesstatus og forløb opdelt på PISA-niveauer 
I dette afsnit er det de i alt 1871 unge, der deltog i PISA-København 2007, og deres uddannelsesforløb, der 
er i fokus. Den samlede gruppe er inddelt i tre undergrupper, alt efter deres scorer i PISA-læsning: 

1. PISA-niveau 0 + 1 (under 407,5 point)  476 unge  

2. PISA-niveau 2 + 3 (fra 407,5 point til 552,9 point)  967 unge  

3. PISA-niveau 4 + 5 (over 552,9 point)  428 unge  

 

PISA-niveau 0+1 – uddannelsesstatus og forløb i 2010 og 2011 

I gruppen er i alt 476 unge.  

 

Uddannelsesstatus for disse unge i december 2010: 

PISA-niveau 0+1, december 2010 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2010 138 15 125  

GYM december 2010:  86 42 27  

Særlig ungdomsuddannelse december 2010:      

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:    43 

I alt 2010 281 195 

 

Uddannelsesstatus for disse unge i december 2011: 

PISA-niveau 0+1, december 2011 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2011: 101 39 141  

GYM december 2011:  30 107 21  

Særlig ungdomsuddannelse december 2011:      

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:    37 

I alt 2011 277 199 

 

 

Kommentarer 

Tendensen inden for denne gruppe er, at der er en lille stigning i afbrud af en erhvervsuddannelse (16 i alt) 
og i antal BLÅ på de gymnasiale uddannelser (9 i alt). Mest bemærkelsesværdigt er det, at 28,8 % af denne 
gruppe unge, der ofte omtales som funktionelle analfabeter, er registreret som BLÅ i forbindelse med GYM 
i december 2011, og at 22,5 % af den samlede gruppe har fuldført en gymnasial uddannelse 4½ år efter, at 
de afsluttede 9. klasse.  

281 af de unge med PISA-niveau 0+1 havde EUD som sidste registrering i december 2011 – det svarer til 
59,0 % af den samlede gruppe. 50,2 % af disse havde en afbrudt EUD som sidste registrering. 
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Overblik over PISA-niveau 0+1 

 

Figur 2
7 

 

  

                                                           
7
 Bilag 2. Se uddybende kommentarer på side 9. 
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PISA-niveau 2+3 – uddannelsesstatus og forløb i 2010 og 2011 

I gruppen er i alt 967 unge. 

 

Uddannelsesstatus for disse unge i december 2010: 

PISA-niveau 2+3, december 2010 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2010: 144 8 87  

GYM december 2010:  271 335 69  

Særlig ungdomsuddannelse december 2010:  2    

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:    51 

I alt 2010 760 207 

 

Uddannelsesstatus for disse unge i december 2011: 

PISA-niveau 2+3, december 2011 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2011 113 44 89  

GYM december 2011:  63 560 55  

Særlig ungdomsuddannelse december 2011:  1 1 1  

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:    41 

I alt 2011 782 186 

 

 

Kommentarer 

Tendensen inden for denne gruppe er, at der fra 2010 til 2011 er en ganske lille stigning i afbrud af en 
erhvervsuddannelse (2 i alt) og en lille stigning i antal BLÅ på de gymnasiale uddannelser (17 i alt). 62,7 % af 
denne gruppe unge er registreret som BLÅ i forbindelse med GYM i december 2011, og 57,9 % har fuldført 
en gymnasial uddannelse enten 3½ eller 4½ år efter, at de afsluttede 9. klasse.  

I alt 246 fra denne gruppe havde EUD som sidste registrering i december 2011 – det svarer til 25,4 % af den 
samlede gruppe med PISA-niveau 2+3. 36,2 % af disse havde en afbrudt EUD som sidste registrering. Det 
betyder, at – regnet i procenter – over dobbelt så mange unge med PISA-niveau 0+1 har søgt EUD 
sammenlignet med unge med PISA-niveau 2+3. Der er så også – regnet såvel i procenter som i antal – flere 
afbrud af EUD i gruppen med PISA-niveau 0+1. 
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Overblik over PISA-niveau 2+3 

 

Figur 3
8 

 

 

PISA-niveau 4+5 – uddannelsesstatus og forløb 

I gruppen er i alt 428 unge. 

 

Uddannelsesstatus for disse unge i december 2010: 

PISA-niveau 4+5, december 2010 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2010: 13 0 7  

GYM december 2010:  124 258 22  

Særlig ungdomsuddannelse december 2010:      

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:    4 

I alt 2010 395 33 

                                                           
8
 Bilag 3. Se uddybende kommentarer på side 9. 
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Uddannelsesstatus for disse unge i december 2011: 

PISA-niveau 4+5, december 2011 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2011 12 3 7  

GYM december 2011:  10 370 21  

Særlig ungdomsuddannelse december 2011:      

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:    5 

I alt 2011 395 33 

 

Kommentarer 

Bevægelserne inden for denne gruppe af unge udviser ikke mange udsving. Der er lige mange unge i 
henholdsvis BLÅ og RØD i 2010 og 2011. I alt 112 flere har fuldført en gymnasial uddannelse i december 
2010 sammenlignet med 2011, og i alt 3 har fuldført en erhvervsuddannelse. I alt 33, dvs. 7,7 %, var i 
december 2011 hverken i gang med eller havde fuldført en ungdomsuddannelse. Den tilsvarende 
procentdel for PISA-niveau 2+3 er 19,2 % og for PISA-niveau 0+1 er den 41,8 %. 
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Overblik over PISA-niveau 4+5 

 

Figur 4
9
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 Bilag 4. Se uddybende kommentarer på side 9. 
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Uddannelsesstatus og forløb fordelt på køn 
I dette afsnit er det den samlede årgang fordelt på henholdsvis de unge kvinder og de unge mænd, der er i 
fokus. 

De unge kvinder – uddannelsesstatus og forløb i 2010 og 2011 

Der er i alt 1142 unge kvinder på årgangen. I december 2010 var 851 af disse enten i gang med eller havde 
fuldført en ungdomsuddannelse. I december 2011 var dette tal steget til 881. 

 

Uddannelsesstatus for de unge kvinder i december 2010: 

De unge kvinder, december 2010 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2010: 152 25 113  

GYM december 2010:  294 373 73  

Særlig ungdomsuddannelse december 2010:  7    

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:    105 

I alt 2010 851 291 

 

Uddannelsesstatus for de unge kvinder i december 2011: 

De unge kvinder, december 2011 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2011: 138 50 117  

GYM december 2011:  56 631 57  

Særlig ungdomsuddannelse december 2011:  4 2   

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:   1 86 

I alt 2011 881 261 

 

 

Kommentarer 

I perioden mellem december 2010 og december 2011 var 19 unge kvinder for første gang kommet i gang 
med en ungdomsuddannelse. Det er således denne gruppe, der i høj grad bidrager til at trække antallet af 
BLÅ op med 30 fra 2010 til 2011. 

I december 2010 havde 740, dvs. 64,8 %, af de unge kvinder været i gang med en gymnasial uddannelse, og 
heraf havde 73 afbrudt. I 2011 var tallet steget til 744 med 57 afbrud. 

I december 2010 havde 290, dvs. 25,4 %, af de unge kvinder været i gang med en erhvervsuddannelse, og 
heraf havde 113 afbrudt – dvs. 39 % af de tilmeldte. I 2011 var tallet steget til 305, dvs. 26,7 %, med 117 
afbrud – dvs. 38,4 % af de tilmeldte. 
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Overblik over forløb og status for de unge kvinder 
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Figur 5
10

 

 

De unge mænd – uddannelsesstatus og forløb i 2010 og 2011 

Der er i alt 1200 unge mænd på årgangen. I december 2010 var 838 af disse enten i gang med eller havde 
fuldført en ungdomsuddannelse. I december 2011 var dette tal faldet til 828. 

 

Uddannelsesstatus for de unge mænd i december 2010: 

De unge mænd, december 2010 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2010: 259 8 219  

GYM december 2010:  251 311 62  

Særlig ungdomsuddannelse december 2010:  9  3  

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:    78 

I alt 2010 838 362 

 

                                                           
10

 Bilag 5. Se uddybende kommentarer på side 9. 
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Uddannelsesstatus for de unge mænd i december 2011: 

De unge mænd, december 2011 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2011: 190 63 242  

GYM december 2011:  68 497 58  

Særlig ungdomsuddannelse december 2011:  7 3 3  

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:    69 

I alt 2011 828 372 

 

Kommentarer 

I perioden mellem december 2010 og december 2011 var 9 unge mænd for første gang kommet i gang med 
en ungdomsuddannelse. Til gengæld var 23 flere unge mænd i samme periode registreret med en afbrudt 
erhvervsuddannelse. 

I december 2010 havde 624, dvs. 52 %, af de unge mænd været i gang med en gymnasial uddannelse. I 
2011 var tallet faldet med 1. Andelen af mænd, der har søgt en gymnasial uddannelse, er altså noget lavere 
end andelen af kvinder (64,8 %). Der er så ikke den store forskel de to køn imellem på hvor mange, der er 
registreret med afbrudt gymnasial uddannelse, hverken i 2010 eller i 2011. 

I december 2010 havde 486, dvs. 40,5 %, af de unge mænd været i gang med en erhvervsuddannelse, og 
heraf havde 219 afbrudt – dvs. 45,1 % af de tilmeldte. I 2011 var tallet steget til 495, dvs. 41,3 %, med 242 
afbrud – dvs. 48,9 % af de tilmeldte. Andelen af mænd, der har søgt en erhvervsuddannelse (ca.  
41 %), er altså noget højere end andelen af kvinder (ca. 26 %). Procentdelen af afbrud på EUD for 
henholdsvis mænd og kvinder i december 2011 var 48,9 % over for 38,4 %, og i december 2010 var den 
45,1 % over for 39 %. 
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Overblik over forløb og status for de unge mænd 
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Figur 6
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 Bilag 6. Se uddybende kommentarer på side 9. 
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Uddannelsesstatus og forløb fordelt på sprog 
I dette afsnit er det den samlede årgang fordelt på henholdsvis etsprogede og tosprogede unge, der er i 
fokus. 

De etsprogede unge – uddannelsesstatus og forløb i 2010 og 2011 

Der er i alt 1562 etsprogede unge på årgangen. I december 2010 var 1174 af disse enten i gang med eller 
havde fuldført en ungdomsuddannelse. I december 2011 var dette tal steget til 1204. 

 

Uddannelsesstatus for de etsprogede unge i december 2010: 

De etsprogede unge, december 2010 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2010: 272 16 186  

GYM december 2010:  393 480 84  

Særlig ungdomsuddannelse december 2010:  13  3  

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:    115 

I alt 2010 1174 388 

 

Uddannelsesstatus for de etsprogede unge i december 2011: 

De etsprogede unge, december 2011 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2011: 228 83 181  

GYM december 2011:  67 810 82  

Særlig ungdomsuddannelse december 2011:  11 5 2  

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:    93 

I alt 2011 1204 358 

 

 

Kommentarer 

I perioden mellem december 2010 og december 2011 var 22 etsprogede unge for første gang kommet i 
gang med en ungdomsuddannelse. Det er således disse unge, der i høj grad bidrager til at trække antallet af 
BLÅ op med 30 fra 2010 til 2011. 

I december 2010 havde 957, dvs. 61,3 %, af de etsprogede unge været i gang med en gymnasial 
uddannelse, og heraf havde 84 afbrudt – dvs. 8,8 % af de tilmeldte. I 2011 var tallet steget til 959 med 82 
afbrud. 

I december 2010 havde 474, dvs. 30,3 %, af de etsprogede unge været i gang med en erhvervsuddannelse, 
og heraf havde 186 afbrudt – dvs. 39,3 % af de tilmeldte. I 2011 var tallet steget til 492, dvs. 31,5 %, med 
181 afbrud – dvs. 36,8 % af de tilmeldte. 
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Overblik over forløb og status for de etsprogede unge  
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Figur 7
12

 

 

De tosprogede unge – uddannelsesstatus og forløb i 2010 og 2011 

Der er i alt 780 tosprogede unge på årgangen. I december 2010 var 515 af disse enten i gang med eller 
havde fuldført en ungdomsuddannelse. I december 2011 var dette tal faldet til 505. 

 

Uddannelsesstatus for de tosprogede unge i december 2010: 

De tosprogede unge, december 2010 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2010: 139 17 146  

GYM december 2010:  152 204 51  

Særlig ungdomsuddannelse december 2010:  3    

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:    68 

I alt 2010 515 265 
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 Bilag 7. Se uddybende kommentarer på side 9. 
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Uddannelsesstatus for de tosprogede unge i december 2011: 

De tosprogede unge, december 2011 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2011: 100 30 178  

GYM december 2011:  57 318 33  

Særlig ungdomsuddannelse december 2011:    2  

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:    62 

I alt 2011 505 275 

 

Kommentarer 

I perioden mellem december 2010 og december 2011 var 6 tosprogede unge for første gang kommet i gang 
med en ungdomsuddannelse. Til gengæld havde 22 flere tosprogede unge i samme periode afbrudt en 
erhvervsuddannelse. 

I december 2010 havde 407, dvs. 52,2 %, af de tosprogede unge været i gang med en gymnasial 
uddannelse. I 2011 var tallet steget med 1. Andelen af etsprogede unge, der har søgt en gymnasial 
uddannelse (61,3 %), er altså noget højere end andelen af tosprogede. Fra 2010 til 2011 kan der 
konstateres en nedgang i antallet af tosprogede unge, der er registreret med afbrud af en gymnasial 
uddannelse, fra 12,5 % af de tilmeldte i 2010 til 8,1 % i 2011. En tilsvarende nedgang i afbrud findes ikke 
hos de etsprogede unge, idet andelen af afbrud i forhold til tilmeldte for denne gruppe begge år ligger på 
mellem 8,5 og 8,8 %. 

I december 2010 havde 302 tosprogede unge, dvs. 38,7 % af denne gruppe, været i gang med en 
erhvervsuddannelse. I 2011 var tallet steget til 308, dvs. 39,5 %. Af de 302 havde 48,3 % (146) afbrudt i 
2010, mens 57,8 % af de 308 (178) havde afbrudt i 2011. Der er således tale om en høj procentdel afbrud 
for de tosprogede unge på EUD stigende fra 2010 til 2011. For de etsprogede unge er de tilsvarende 
procenttal henholdsvis 30,3 % i 2010 og 31,5 % i 2011. 
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Overblik over forløb og status for de tosprogede unge  
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Figur 8
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 Bilag 8. Se uddybende kommentarer på side 9. 
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Uddannelsesstatus og forløb fordelt på køn og sprog 
Nedenstående diagram viser uddannelsesstatus for den samlede årgang i december 2011 fordelt på køn og 
sprog. De eneste oplysninger, der mangler, angår Særlig Ungdomsuddannelse. Disse oplysninger er udeladt 
i diagrammet, fordi der er så få tilmeldte, at oplysningerne ikke klart lader sig illustrere her. Det drejer sig 
om følgende: 

 

Særlig ungdomsuddannelse 2011 BLÅ i procent RØD i procent 

Etsprogede drenge 1,0 % 0,5 % 

Etsprogede piger 0,8 % 0,1 % 

Tosprogede drenge 0 0,5 % 

Tosprogede piger 0 0 

 

Uddannelsesstatus december 2011 opdelt på køn og sprog:14 

 

Figur 9 

BLÅ EUD: omfatter de unge, der i december 2011 enten var i gang med eller havde fuldført en 
erhvervsuddannelse. 

RØD EUD: omfatter de unge, der i december 2011 hverken var i gang med eller havde fuldført en 
erhvervsuddannelse. 

                                                           
14

 Dette og de følgende diagrammer refererer til de oversigter, der findes i Bilag 9. 
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BLÅ GYM: omfatter de unge, der i december 2011 enten var i gang med eller havde fuldført en gymnasial 
uddannelse. 

RØD GYM: omfatter de unge, der i december 2011 hverken var i gang med eller havde fuldført en 
gymnasial uddannelse. 

 

Uddannelsesstatus december 2010 opdelt på køn og sprog: 

 

Figur 10 

En sammenligning mellem Status i december 2010 og 2011 giver følgende resultater: 

Etsprogede drenge – i alt 795: 

 Andelen af BLÅ EUD er steget fra 22,1 % til 22,9 % 

 Andelen af RØD EUD er det samme begge år, nemlig 13,8 % 

 Andelen af BLÅ GYM er faldet fra 52,7 % til 51,9 % 

 Andelen af RØD GYM er steget fra 4,5 % til 5,0 %. 

 Blandt de unge, der ikke var kommet i gang med en ungdomsuddannelse, er gruppen af etsprogede 
drenge procentvis den mindste. Andelen af er faldet fra 5,7 % til 4,8 %. 

Etsprogede piger – i alt 767: 

 Andelen af BLÅ EUD er steget fra 14,6 % til 16,8 % 

 Andelen af RØD EUD er faldet fra 9,9 % til 9,1 % 

 Andelen af BLÅ GYM er steget fra 59,2 % til 60,5 % 

 Andelen af RØD GYM er faldet fra 6,3 % til 5,5 %. 

 Andelen af af etsprogede piger, der ikke var kommet i gang med en ungdomsuddannelse, er faldet 
fra 9,1 % til 7,2 %. 
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Tosprogede drenge – i alt 405: 

 Andelen af BLÅ EUD er faldet fra 22,5 % til 17,5 % 

 Andelen af RØD EUD er steget fra 26,9 % til 32,3 % 

 Andelen af BLÅ GYM er steget fra 35,3 % til 37,5 % 

 Andelen af RØD GYM er faldet fra 6,4 % til 4,4 %. 

 Andelen af af tosprogede drenge, der ikke var kommet i gang med en ungdomsuddannelse, er 
faldet fra 8,1 % til 7,7 %. 

 

Tosprogede piger – i alt 375: 

 Andelen af BLÅ EUD er faldet fra 17,3 % til 15,7 % 

 Andelen af RØD EUD er steget fra 9,9 % til 12,5 % 

 Andelen af BLÅ GYM er steget fra 56,8 % til 59,5 % 

 Andelen af RØD GYM er faldet fra 6,7 % til 4,0 %. 

 Andelen af af tosprogede piger, der ikke var kommet i gang med en ungdomsuddannelse, er faldet 
fra 9,3 % til 8,3 %. 

 

Kommentarer 

Det er især værd at lægge mærke til følgende: 

 For alle grupper gælder det, at andelen af unge, der ikke var kommet i gang med en 
ungdomsuddannelse, er faldet en smule. Procentvis er det gruppen af etsprogede piger, der står for 
den største nedgang: fra 9,1 % til 7,2 % 

 Det er gruppen af etsprogede drenge, der har den mindste andel af unge, der ikke var kommet i 
gang med en ungdomsuddannelse: 4,8 % i 2011 mod de øvrige gruppers 7,2 %, 7,7 % og 8,3 % 

 Det er i gruppen af tosprogede piger, at den højeste procent af unge, der ikke var kommet i gang 
med en ungdomsuddannelse, findes – både i 2010 og i 2011. 

 Andelen af etsprogede drenge, der enten var i gang med eller havde fuldført en gymnasial 
uddannelse, faldt en smule fra 2010 til 2011 (0,8 procentpoint). For de øvrige tre grupper er 
billedet omvendt. Det er blandt de tosprogede elever, at der er den største procentvise stigning i 
antallet af unge, der enten var i gang med eller havde fuldført en gymnasial uddannelse: 2,2 
procentpoint for de tosprogede drenge og 2,7 procentpoint for de tosprogede piger. 

 På de erhvervsfaglige uddannelser er det blandt gruppen af tosprogede unge, at en øgning i antallet 
af afbrud findes. Her er den størst blandt de tosprogede drenge, som har en nedgang på 5 
procentpoint over for de tosprogede pigers nedgang på 1,6 procentpoint. For de etsprogede unges 
vedkommende er der tale om en lille tilgang til gruppen af unge, der enten var i gang med eller 
havde fuldført en erhvervsuddannelse. 

 

I det følgende vises status på henholdsvis EUD og GYM for de fire grupper i form af diagrammer. 
Statusdiagrammerne for 2010 er de samme som findes i LEKS-longitudinal. De er medtaget her som 
grundlag for en sammenligning med diagrammerne for 2011. Kommentarerne til disse diagrammer findes 
som en del af de ovenstående kommentarer. 
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Uddannelsesstatus opdelt på niveauer i Dansk-Læsning 
I det følgende er årgangen opdelt i forhold til karakterer i læseprøven (Dansk-LÆS) ved de afsluttende 
prøver i 9. klasse. Materialet omfatter karakterer fra den afsluttende læseprøve for i alt 1887 elever. 
Karaktererne blev givet efter 13-skalaen. 

Opdelingen i tre niveauer er foretaget på denne måde: 

1. Dansk-LÆS < 7: omfatter 536 unge 

2. Dansk-LÆS 7-9: omfatter 1128 unge 

3. Dansk-LÆS > 9: omfatter 223 unge 

 

Status for de unge på disse tre Dansk-Læs-niveauer sammenlignes efterfølgende med status for de unge på 
de tre PISA-niveauer. Som det ses af nedenstående Figur 11, hvor PISA-læsescorerne holdes op mod 
karakterer i Dansk-Læsning, er der ikke et entydigt sammenfald mellem elevernes performance i de to 
læseprøver. Prøverne blev afviklet med to måneders mellemrum, og 1640 ud af årgangens 2342 elever 
deltog i begge prøver. 

 

Figur 11 
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Dansk-Læs 1 – uddannelsesstatus og forløb i 2010 og 2011 

Som nævnt ovenfor fik 536 unge en karakter under 7. I nedenstående tabeller er deres uddannelsesstatus i 
2010 og 2011 angivet. 

Uddannelsesstatus for Dansk-LÆS 1 i december 2010: 

Dansk-LÆS < 7, december 2010 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2010: 140 10 149  

GYM december 2010:  89 66 30  

Særlig ungdomsuddannelse december 2010:      

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:    52 

I alt 2010 305 231 

 

Uddannelsesstatus for Dansk-LÆS 1 i december 2011: 

Dansk-LÆS < 7, december 2011 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2011: 107 43 154  

GYM december 2011:  31 132 24  

Særlig ungdomsuddannelse december 2011:      

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:    46 

I alt 2011 313 224 

 

Kommentarer 

En sammenligning med status for de unge på PISA-niveau 0+1 viser, at der ikke er de store forskelle de to 
grupper imellem. 

 PISA-gruppen ligger en anelse under Dansk-LÆS-gruppen med hensyn til andelen af BLÅ på de 
gymnasiale uddannelser: 26,9 % over for 28,9 % i 2010 og 28,8 % over for 30,9 % i 2011. I begge 
grupper er andelen af unge, der enten var i gang med eller havde fuldført en ungdomsuddannelse, 
øget stort set lige meget fra det ene år til det næste. 

 I PISA-gruppen er stigningen i andelen af afbrud på de erhvervsfaglige uddannelser fra 2010 til 2011 
større end i Dansk-LÆS-gruppen: fra 26,3 % i 2010 til 29,6 % i 2011. Den tilsvarende stigning for 
Dansk-LÆS-gruppen er fra 27,8 % til 28,7 %. 

 For Dansk-LÆS-gruppen er der et lille fald i andelen af unge, der hverken var i gang med eller havde 
fuldført en ungdomsuddannelse, på i alt 7 personer, mens der for PISA-gruppen er tale om en lille 
stigning på 4. 
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Dansk-Læs 2 – uddannelsesstatus og forløb i 2010 og 2011 

1128 fik en karakter på 7, 8 eller 9. I nedenstående tabeller er deres uddannelsesstatus i 2010 og 2011 
angivet. 

Uddannelsesstatus for Dansk-LÆS 2 i december 2010: 

Dansk-LÆS 7-9, december 2010 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2010: 168 12 97  

GYM december 2010:  300 421 75  

Særlig ungdomsuddannelse december 2010:  2    

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:    53 

I alt 2010 903 225 

 

Uddannelsesstatus for Dansk-LÆS 2 i december 2011: 

Dansk-LÆS 7-9, december 2011 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2011: 132 49 110  

GYM december 2011:  63 674 55  

Særlig ungdomsuddannelse december 2011:   1   

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:    44 

I alt 2011 919 209 

 

Kommentarer 

En sammenligning med status for unge på PISA-niveau 2+3 viser, at der heller ikke for disse to grupper er de 
store forskelle. 

 PISA-gruppen ligger en anelse under Dansk-LÆS-gruppen med hensyn til andelen af BLÅ på de 
gymnasiale uddannelser: 62,7 % over for 63,9 % i 2010 og 64,4 % over for 65,3 % i 2011. I begge 
grupper er andelen af unge, der enten var i gang med eller havde fuldført en ungdomsuddannelse, 
øget stort set lige meget fra det ene år til det næste. 

 Med hensyn til afbrud på de erhvervsfaglige uddannelser er andelen ca. lige stor for de to grupper. 
For PISA-gruppen var andelen 9,0 % i 2010 og 9,2 % i 2011 større, mens den for Dansk-LÆS-gruppen 
var 8,6 % i 2010 og 9,8 % i 2011. 

 For Dansk-LÆS-gruppen er der et lille fald i andelen af unge, der hverken var i gang med eller havde 
fuldført en ungdomsuddannelse, på i alt 14 personer, mens den tilsvarende andel for PISA-gruppen 
er på 21. 
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Dansk-Læs 3 – uddannelsesstatus og forløb i 2010 og 2011 

223 unge fik en karakter på 10 eller derover. I nedenstående er deres uddannelsesstatus i 2010 og 2011 
angivet. 

Uddannelsesstatus for Dansk-LÆS 3 i december 2010: 

Dansk-LÆS > 9, december 2010 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2010: 8 0 7  

GYM december 2010:  65 131 12  

Særlig ungdomsuddannelse december 2010:      

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:     

I alt 2010 204 19 

 

Uddannelsesstatus for Dansk-LÆS 3 i december 2011: 

Dansk-LÆS > 9, december 2011 I gang Fuldført Afbrudt Aldrig 
startet 

EUD december 2011: 8 1 6  

GYM december 2011:  8 187 13  

Særlig ungdomsuddannelse december 2011:      

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse:     

I alt 2011 204 19 

 

Kommentarer 

En sammenligning med status for unge på PISA-niveau 4+5 viser, at status også for disse grupper er meget 
ens. Andelen af unge, der enten var i gang med eller havde fuldført en gymnasial uddannelse, ligger for 
begge gruppers vedkommende begge år mellem 87,4 % og 89,3 %, højest i PISA-gruppen. Andelen af unge, 
der var eller havde været i gang med en erhvervsfaglig uddannelse, er lav i begge grupper. 

 

Sammenfattende kommentarer 

Som det fremgår af ovenstående, er der ikke store forskelle på uddannelsesstatus for de unge på de tre 
PISA-niveauer og de unge på de tre niveauer i Dansk-LÆS. Det fremgår af Figur 11, at elever på PISA-niveau 
0+1 ikke får en karakter over 9, og at elever på PISA-niveau 4+5 ikke får en karakter under 7, men at der 
derudover ikke er et fast mønster, der kobler resultatet i den ene prøve med resultatet i den anden.  
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Bilag 8 



43 

 

Status 

Årgang 9. klasse 2007 

 

3½ år efter 9. klasse etsprogede tosprogede 
#unge fordelt på 
PISAs læsescorer 

Primære 
ungdomsuddannelse 

Status #unge drenge piger drenge piger 0-1 2-3 4-5 

eud 
rød 332 110 76 109 37 125 87 7 

blå 444 176 112 91 65 153 152 13 

gym 
rød 135 36 48 26 25 27 69 22 

blå 1229 419 454 143 213 128 606 382 

Bilag 8 
særlig 

rød 3 3 0 0 0 - - - 

blå 
16 6 7 3 0 - 2 - 

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse 183 45 70 33 35 43 51 4 

I alt 2342 795 767 405 375 476 967 428 

 

 

4½ år efter 9. klasse etsprogede tosprogede 
#unge fordelt på 
PISAs læsescorer 

Primære 
ungdomsuddannelse 

Status #unge drenge piger drenge piger 0-1 2-3 4-5 

eud 
rød 358 110 70 131 47 141 88 7 

blå 441 182 129 71 59 140 157 15 

gym 
rød 115 40 42 18 15 21 55 21 

blå 1252 413 464 152 223 137 623 380 

særlig 
rød 7 4 1 2 0 - 1 - 

blå 14 8 6 0 0 - 2 - 

Aldrig startet på en ungdomsuddannelse 155 38 55 31 31 37 41 5 

I alt 2342 795 767 405 375 476 967 428 

 

 

Bilag 9 
 


