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Søgningen til erhvervsuddannelserne 
er faldet siden 2000

Andelen af 9. og 10. klasseelever, som søger en erhvervsuddannelse, når de forlader grundskolen, er faldet fra 32 pct. i 2000 til godt 

19 pct. i 2018, jf. figur 1. I samme periode er andelen, der søger en gymnasial uddannelse steget stort set tilsvarende.

Søgningen til erhvervsuddannelserne er særligt faldet blandt de fagligt svage elever, der ikke opfylder karakterkravet om mindst 2 i 

dansk eller matematik, jf. figur 2. Denne udvikling ses allerede inden erhvervsuddannelsesreformen trådte i kraft 1. august 2015, og 

er efter reformen naturligt taget til. Således søgte kun 26 pct. af de elever, der ikke opfyldte karakterkravet en erhvervsuddannelse 

i 2017. De fagligt svage elever søger i højere grad både gymnasiet og øvrige tilbud målrettet gruppen, fx produktionsskole, VUC 

m.fl. Blandt elever med over 7 i dansk eller matematik ses omvendt en stort set uændret søgning til erhvervsuddannelserne.

Der har været et lidt større fald i søgningen til erhvervsuddannelserne blandt drenge (-14 pct.point) end piger (-11 pct.point) – søg-

ningen til erhvervsuddannelserne er dog fortsat højere blandt drenge (25,9 pct.) end piger (12,6 pct.). 

Figur 1. Søgningen til ungdomsuddannelserne blandt 

9. og 10. klasseelever, der forlader grundskolen, 

2000-2018

Anm.: Opgørelsen omfatter alene elevernes 1. prioritetstilmeldinger. Øvrige 
omfatter særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, egu, ungdomsuddannel-
se for unge med særlige behov, kombineret ungdomsuddannelse, produkti-
onsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet.
Kilde: Undervisningsministeriet, egne beregninger.
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Figur 2. Søgning til erhvervsuddannelserne blandt 9. og 10. 

klasseelever, der forlader grundskolen, fordelt på grundsko-

legennemsnit i dansk og matematik, 2009-2017

Anm.: Opgørelsen omfatter alene elevernes 1. prioritetstilmeldinger.
Kilde: Undervisningsministeriet, egne beregninger.
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Siden 2013 har søgningen til erhvervsuddannelserne ligget stabilt på omkring 18-19 pct., også efter erhvervsuddannelsesreformen 

trådte i kraft i skoleåret 2015/2016. I 2018 er der sket en mindre stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne på ca. 1 pct.point 

sammenlignet med de tre foregående år. Tilsvarende er søgningen til gymnasiet faldet med knap 1 pct. point. Selvom søgningen til 

erhvervsuddannelserne i 2018 kunne indikere en stigende søgning til erhvervsuddannelserne, er der dog fortsat langt til indfriel-

sen af målet om en søgning på 25 pct. i 2020 og 30 pct. i 2025.

Kommunale forskelle i søgningen til erhvervsuddannelserne

Der er store kommunale forskelle i søgningen til erhvervsuddannelserne, jf. figur 3. Nogle kommuner, særligt i Jylland, men også 

enkelte kommuner på Fyn og Sjælland, har allerede en søgning til erhvervsuddannelserne på over 25 pct., mens andre kommuner 

primært i Københavnsområdet og Nordsjælland har en søgning på under 10 pct. Disse forskelle skal ses i sammenhæng med kom-

munernes forskellige elevgrundlag.

Figur 3. Søgning til erhvervsuddannelserne blandt 9. og 10. klasseele-

ver, der forlader grundskolen, fordelt på kommuner, 2018

Anm.: Opgørelsen omfatter alene elevernes 1. prioritetstilmeldinger.
Kilde: Undervisningsministeriets databank.
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Søgningen fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne

Søgningen til erhvervsuddannelserne er højere blandt elever, der forlader grundskolen efter 10. klasse end efter 9. klasse. Ca. 25 

pct. af eleverne, der forlader grundskolen efter 10. klasse søger således en erhvervsuddannelse, mens det tilsvarende kun gælder 

for 15 pct. af eleverne, der forlader grundskolen efter 9. klasse. Både søgningen til erhvervsuddannelserne efter 9. og 10. klasse er 

dog faldet over en årrække, og relativt set er søgningen faldet mest for elever, der forlader grundskolen efter 10. klasse. 

Ses der på, hvilken type skoletilbud eleverne kommer fra, når de søger en erhvervsuddannelse efter 10. klasse er der stor variation, 

jf. figur 5. Ca. fire ud af ti af de elever, der har taget 10. klasse på en folkeskole, en kommunal ungdomsskole eller øvrige kommunale 

tilbud, søger en erhvervsuddannelse, mens kun 12 pct. af eleverne fra friskoler og private grundskoler og 17 pct. af eleverne fra 

efterskoler, søger en erhvervsuddannelse. Dette skal ses i sammenhæng med, at skoletyperne har et forskelligt elevgrundlag, men 

selv når der tages højde for dette, er der forskel i søgningen. 

Figur 4. Søgning til erhvervsuddannelserne for elever der 

forlader grundskolen fordelt på 9. og 10. klasse, 2000-2018

Anm.: Opgørelsen omfatter alene elevernes 1. prioritetstilmeldinger.
Kilde: Undervisningsministeriet, egne beregninger.

Figur 5. Søgning til erhvervsuddannelserne efter 10. klasse, 

fordelt på skoletype, 2018

Anm.: Opgørelsen omfatter alene elevernes 1. prioritetstilmeldinger. Øvrige 
uddannelser omfatter særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, egu, 
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, kombineret ungdomsud-
dannelse, produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde 
og andet.
Kilde: Undervisningsministeriet, egne beregninger.
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