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Introduktion
til undersøgelsen

Sådan har vi gjort
Studie- og
karrierevejledere har
bedt eleverne om at
besvare en survey i
forbindelse med den
kollektive vejledning.
Surveyen handler om
Introduktion
vejledning
og
uddannelses- og
karrierevalg og om
samtykke til, at vi kan
kontakte eleverne på et
senere tidspunkt.

Studievalgs studenterundersøgelse 2022
I foråret 2022 har Studievalg gennemført en survey blandt afgangselever på
de gymnasiale ungdomsuddannelser.
Formål er todelt:
1.

At tilbyde afgangseleverne relevant information i løbet af deres sabbat
og gøre en indsats for dem i den periode, hvor de ikke er indskrevet på
en uddannelsesinstitution.
2. At få ny viden om vores målgruppe, der kan bidrage til at kvalificere
vejledningen og følge tendenser over tid.
En lignende undersøgelse blev gennemført i 2021. Denne gang er
undersøgelse gennemført som en del af vejledning, hvilket har styrket
svarprocenten og antallet af deltagende skoler, væsentligt. Der er tilføjet
nye spørgsmål og enkelte spørgsmål er justeret i forhold til 2021.
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Introduktion
til undersøgelsen

Det grundlæggende
 Undersøgelsen er gennemført fra januar til juni 2022 blandt afgangselever på STX,
HTX, HHX og HF.
 Undersøgelsen er præsenteret for eleverne i forbindelse med den kollektive
vejledning, hvor eleverne har fået tid til at svare på undersøgelsen. I nogle få
tilfælde har det været nødvendigt at sende links til undersøgelsen til eleverne
efterfølgende.
 Undersøgelsen har bestået samlet set af 7 spørgsmål samt 2 tillægsspørgsmål til
dem, som har givet samtykke til, at vi må kontakte dem.
 Spørgsmålene er stillet i tre forskellige spor.
• Elever på HF er blevet stillet et mindre udsnit af spørgsmålene
• Elever på STX, HTX og HHX er stillet alle spørgsmål
• Elever på udvalgte skoler er stillet ekstra spørgsmål om sabbatår.
 24279 elever har deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til ca. halvdelen af årets
afgangselever. I 2021 deltog 9194 afgangselever i undersøgelsen.
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Introduktion
til undersøgelsen

Klargøring af data
Ved gennemgang af data kunne vi konstatere, at en lille andel af
besvarelserne er fejlbesvarelser. Med det skal forstås, at følgende
elever har besvaret spørgeskemaet:
 IB elever
 EUX og EUD elever
 Elever, der ikke er afgangselever
Desuden var der et få besvarelser, som var gennemført flere
gange.
Ovenstående er taget ud af datasættet. Dem, der gerne vil
modtage vores nyhedsbrev, er dog fortsat med i puljen, der skal
udsendes nyhedsbreve til.
Efter rens består datasættet af 24203 besvarelser.
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Introduktion
til undersøgelsen
Dette er spørgsmålene,
som vi har stillet
afgangseleverne.

Spørgsmålene
• Hvilken uddannelsesretning går du på?

• Hvad er dine planer efter sommerferien?
• Hvad vil du efter dit/dine sabbatår?
• Hvor sikker er du på, hvilken uddannelsesretning (Fx sundhed, økonomi, byggeri
eller andet) du vil uddanne dig inden for efter dit/dine sabbatår?
• Hvorfor planlægger du at holde sabbatår?
• Du har skrevet, at du planlægger at holde sabbatår, fordi du vil komme tættere
på, hvad du gerne vil uddanne dig til. Beskriv hvordan du tror, at dit/dine
sabbatår vil hjælpe dig med dette?
• Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev 4-6 gange årligt på sms og mail?
• Hvordan ønsker du at møde os, hvis du får brug for individuel vejledning i
fremtiden?
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Præsentation
af resultaterne

Highlights fra resultaterne 2021/2022
77% af årets afgangselever forventer, at de gerne vil holde ét eller flere sabbatår. Tallene er ikke
overraskende, men følger derimod de tendenser, som er set igennem længere tid. Sabbatår(ene) er en
vigtig tid for mange unge, men de har forskellige planer og forventninger både til sabbattiden og
uddannelseslivet efterfølgende.
73% af HHX, HTX og STX-eleverne er sikre på, at de efter endt sabbattid vil søge ind og starte på en
uddannelse, mens 19% angiver, at de slet ikke ved, hvad det er de vil efter sabbatårene. Ud af de 73% der
er sikre på, at de vil starte på en uddannelse, angiver 31 %, at de slet ikke ved, hvilken
uddannelsesretning de gerne vil søge ind på.
Tvivl om uddannelsesvalget fylder dermed hos en relativ stor andel af de unge, hvilket det kan være
hensigtsmæssigt at sætte endnu mere fokus på i vejledningen. Tvivl er normalt, og vejledning kan
hjælpe på vej – uanset hvor stor eller lille tvivlen er.
På 38 udvalgte skoler har undersøgelsen stillet ekstra spørgsmål om sabbatårene. Her angiver 49% af
afgangseleverne, at de tror på, at sabbatårene vil hjælpe dem med at komme tættere på at beslutte,
hvad de gerne vil uddanne sig til. Eleverne har mange bud på, hvordan de kan blive mere afklarede.
Overordnet set handler det bl.a. om en oplevelse af at have brug for en pause fra systemet, tid og ro til at
tænke sig om og få flere erfaringer med livet. Og så er det interessant at 35% af disse elever er meget
praksisorienterede og har et direkte ønske om at bruge sabbatår(ene) på at arbejde i de brancher, som
de tror, at de gerne vil uddanne sig indenfor.
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Andelen af besvarelser
på tværs af de gymnasiale retninger er meget
lig fordelingen for 2021.

Gymnasial retning
Total og fordelt på centrene samt gymnasial retning

69%
61%

59%

57%

56%

54%

49%

46%

26%

24%
18%

18%
13%

15%

11% 11%

10%
6%

HF HHXHTX STX

Total

HF HHXHTX STX

Fyn

15%

15%

9%

HF HHXHTX STX

Hovedstaden og
Bornholm

HF HHXHTX STX

Midt og Vestjylland

18%
13%

15%

HF HHXHTX STX

Nordjylland

17% 16%

22%

17%
11%

HF HHXHTX STX

Sjælland

8%

10%

HF HHXHTX STX

Sydjylland

N = 24203

11%

HF HHXHTX STX

Østjylland
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Der er ingen fast
definition på sabbatår. De
unge har forskellige forståelser af sabbatår – De
fleste unge forstår
sabbatår som perioden
fra afslutning af en
uddannelse til den næste,
mens andre mener, at
sabbatår defineres ud fra
hvilke aktiviteter, der
udføres. De forstår fx ikke
at supplering og
værnepligt er del af deres
sabbatår.
Denne forskellighed
kommer til udtryk i andet
kategorien.

Hvad er dine planer efter sommerferien?
Totalt og fordelt på gymnasial retning
TOTAL

HF

HHX

HTX

STX
2%

3% 7%
1%

6%

12%

5%

11%

2%

9%

3%

6%

10%

0%

9%

6%

20%

21%
2%
3%

77%

59%

Andet kategorien dækker primært
supplering og værnepligt

78%

65%

82%

Andet kategorien dækker primært
PIU/Trainee/elevpladser, direkte i
arbejde og værnepligt

N = 24203
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Det er her interessant
at ca. hver 5 elev slet
ikke ved, hvad det er
de vil efter deres
sabbatår.

Hvad vil du efter dit/dine sabbatår?
Totalt og fordelt på gymnasial retning (HF er ikke spurgt om dette spørgsmål)
TOTAL

HHX

2%

HTX

2%

STX

2%

2%

14%

19%

19%

23%
6%
4%

6%
11%
65%
73%

78%

75%

N = 16546

Side 10
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Dette spørgsmål er
stillet til dem, som forventer, at de vil i gang
med en uddannelse
efter deres sabbatår.
Tvivlen fylder hos knap
en fjerdedel af de unge,
der ikke er sikker på,
hvilke(n)
uddannelsesretning(er)
de vil søge indenfor
efter deres sabbatår.

Hvor sikker er du på, hvilken uddannelsesretning du
vil uddanne dig inden for efter dit/dine sabbatår?
Totalt og fordelt på gymnasial retning (HF er ikke spurgt om dette spørgsmål)
HHX

TOTAL

31%

31%

46%

STX

17%

23%

23%

HTX

46%

22%

33%

33%

49%

45%

N = 12168
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Spørgsmålet om hvorfor de unge planlægger
at holde sabbat er nyt,
og kun stillet til en række udvalgte skoler (38).
Skolerne er fordelt over
hele landet og repræsenterer alle gymnasiale retninger.
De unge har haft mulighed for at angive alle
årsager til, hvorfor de
holder sabbatår.
For størstedelen handler det om, at sabbatåret skal være en pause
fra skolebænken, hvor
de kan blive klogere på
sig selv og komme
tættere på deres
uddannelsesvalg, tjene
penge og komme ud at
rejse.

Hvorfor planlægger du at holde sabbatår (vælg
gerne flere ting)?
Der ses indikationer af, at dem, der angiver,
at de vil bruge sabbatår(ene) på at komme
tættere på et uddannelsesvalg, samtidig er
dem, der er usikre (i højere eller mindre
grad) på valget af uddannelsesretning efter
sabbatår(ene)

Total
77%

76%

70%

49%

49%

12%

11%
2%

Jeg vil arbejde Jeg vil holde
en pause fra
uddannelse

Jeg vil ud at
Jeg vil blive Jeg vil komme Jeg vil aftjene Jeg vil tage
Jeg holder
rejse
klogere på mig tættere på,
værnepligt
kurser,
sabbatår, fordi
selv
hvad jeg gerne eller lignende supplering,
mine venner
vil uddanne
med videre for
gør det
mig som
at komme ind
på en bestemt
uddannelse

3%

Andet

N = 2066
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På foregående
spørgsmål angiver 49%,
at de bl.a. holder
sabbatår, fordi de tror,
at de kan komme
”tættere på, hvad de vil
uddanne sig til”. De 49%
er herefter blevet
spurgt åbent om,
hvorfor de tror, at
sabbatår kan hjælpe
dem med at komme
”tættere på, hvad de vil
uddanne sig til”.
De åbne besvarelser er
blevet kategoriseret, og
der er klare indikationer
af, at de unge har brug
for en pause fra skolebænken og komme ud
og prøve kræfter med
livet og de fag/brancher, der interesserer
dem.

Mit/mine sabbatår vil hjælpe mig med at komme
tættere på mit uddannelsesvalg, fordi jeg vil bruge
år(ene) på dette:
Total

35%

25%

24%

24%
9%

Forsøge at
Tænke mig om og Få mere erfaring At få en pause fra
arbejde med
søge
med livet og mine skolen og dermed
faget/branchen, informationer om
interesser
tid og ro
som jeg tror, at jeg
mulige
vil uddanne mig uddannelsesveje
indenfor

Tjene penge,
rejse, højskole
o.lign.

3%

6%

5%

Forbedre mine
kvalifikationer (fx
ifm. kvote 2)

Andet

Ved ikke

N = 688

Side 13
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Dette sider viser nogle
eksempler på, hvad
eleverne lægger vægt
på, når de selv skal
forklare, hvordan
sabbatår(ene), ifølge
dem, vil biddrage til at
de kommer tættere på
deres uddannelsesvalg.
Citaterne er knyttet til
kategorierne Tænke mig
om og søge informationer om mulige
uddannelsesveje og Få
mere erfaring med livet
og mine interesser

Sådan skal mit/mine sabbatår hjælpe mig med at
komme tættere på mit uddannelsesvalg
Tænke mig om og søge informationer
om mulige uddannelsesveje (25%)
”Det vil hjælpe mig med at danne et indblik over, hvordan
det er på uddannelserne”

”Fordi man ikke bliver uddannet af at gå i gymnasiet, man
bliver først et rigtigt og dannet menneske når man kommer ud
af skolesystemet og lever sit eget liv”

STX

STX

”Mere tid til at tænke
på mine behov og
finde ud af hvad jeg
har lyst til”
STX

”Så jeg kan mærke 100%
efter hvad jeg gerne vil og
ikke bare haster ud på en
uddannelse hvor jeg så
under selve uddannelsen
fortryder det fordi jeg ikke
har mærket ordenligt efter”
HF

”Lige nu ved jeg ikke hvad jeg vil. Så hellere tage nogen år og
overveje end at springe ind i en uddannelse jeg senere
dropper ud af”
HTX

”Give mig tid til at tænke,
for lige nu fokuserer jeg på
min nuværende
uddannelse og hvordan jeg
kan klare mig godt på den,
og ikke hvad jeg vil
fremadrettet”
HHX

”Jeg får mulighed for at lære
mig selv at kende på andre
måder pga de ting, jeg har
tænkt mig at lave i mit
sabbatår, hvorfor der er
sandsynlighed for, at jeg
opdager nye interesser, der
kunne være relevante ift en
videregående uddannelse”
STX

”Med at blive klogere på mig selv og mine interesser for,
hvad jeg kunne tænkte mig at arbejde med”
HF

Få mere erfaring med livet og mine interesser (24%)
N = 688
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Denne side viser nogle
eksempler på, hvad
eleverne selv lægger
vægt på, når de skal
forklare, hvordan
sabbatår(ene), ifølge
dem, vil biddrage til at
de kommer tættere på
deres uddannelsesvalg.
Citaterne er knyttet til
kategorierne Forsøge at
arbejde med
faget/branchen, som
jeg tror, at jeg vil
uddanne mig indenfor
og Tjene penge, rejse,
højskole o.lign

Sådan skal mit/mine sabbatår hjælpe mig med at
komme tættere på mit uddannelsesvalg
Tjene penge, rejse, højskole o.lign. (9%)
”Arbejde inde for området ufaglært for at se om det er noget for
mig”
HHX

”Det vil give mig mere tid, og ved at rejse rundt kan
jeg måske blive mere sikker på om jeg vil gå efter en
kulturel uddannelse”
STX

”Jeg vil arbejde i bl.a. en
børnehave, da jeg tænker
at uddanne mig til
pædagog”
HF

”Jeg kommer til at prøve
nogle jobs af som gør mig
klogere på mig selv og hvad
jeg vil”
STX

”Ved at jeg oplever verden og finder jeg ud af om jeg
vil studere i dk eller et andet land”
HTX

”Blive klogere på sundhedsuddannelser ved at gøre rent på et
privat hospital, og hjælpe til med småopgaver”

”Jeg vil gå til en masse fritidsaktiviteter, måske også
aftenskole og finde ud af, hvad mine interesser er. Så
vil jeg også på højskole”

HTX

STX

Forsøge at arbejde med faget/branchen, som jeg
tror, at jeg vil uddanne mig indenfor (35%)

N = 688
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Denne side viser nogle
eksempler på, hvad
eleverne selv lægger
vægt på, når de skal
forklare, hvordan
sabbatår(ene), ifølge
dem, vil biddrage til at
de kommer tættere på
deres uddannelsesvalg.
Citaterne er knyttet til
kategorierne At få en
pause fra skolen og
dermed tid og ro.

Sådan skal mit/mine sabbatår hjælpe mig med at
komme tættere på mit uddannelsesvalg
At få en pause fra skolen og dermed tid og ro (24%)

”Fordi man ikke hele tiden er stresset med skole. Så kan
man måske tænke sig lidt bedre om inden man vælger”
HHX

”Jeg vil bare gerne holde pause med skole, inden jeg
skal arbejde til jeg er 75 år. Have noget frihed til at
gøre det jeg vil”
STX

”En hverdag fri for skole hvor jeg kan
lave det jeg brænder for og ikke være
tvunget til at modtage undervisning
der ikke er relevant for min fremtid”

”Bare tage det stille og
roligt og sætte en del af
min skole-stress på
pause”

”Jeg tror man lærer mere om sig selv,
og får samlet noget energi til at kunne
starte på uddannelse. man ved ikke
hvornår man får chancen for at “holde
fri” i et helt år igen ”

HTX

STX

STX

N = 688
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Ny undersøgelsen i
2023

Studievalg gennemfører en ny undersøgelse blandt afgangselever i foråret 2023.
I undersøgelsen forventer vi at kunne:

- Komme tættere på elevernes forståelse af sabbat
- Få mere viden om, hvordan eleverne gerne vil møde Studievalg Danmark i fremtiden
- Få svar på spørgsmål fra bestemte undergrupper af elever
Vi ser frem til at kunne præsentere resultaterne i efteråret 2023.
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