
I 2011 begyndte Danmarks Statistik 
at offentliggøre data på institu-
tionsniveau. Det betyder, at folk 
ude på de enkelte skoler og uddan-
nelsesinstitutioner kan følge med 
i nogle af de eksakte tal, som Dan-
marks Statistik har registreret om 
lige netop deres institution. 

Af Kim Brejnholt Hansen

Hvor mange elever er der på de en-
kelte skoler? Hvilken baggrund har 
de? Hvordan fordeler nye elever sig på 
uddannelsesretningerne? Hvor mange 
har afbrudt uddannelsen?

Svarene på disse spørgsmål har været 
et stort ønske i fra folk i uddannel-
sesverdenen men også fra en række 
andre interessenter. Det fortæller 
Christian Vittrup, som er chefkonsu-
lent i Uddannelseskontoret i Danmarks 
Statistik. 

Danmarks Statistik har netop lagt 
nogle helt basale informationer om de 
enkelte uddannelsessteder i Statistik-
banken på sin hjemmeside. 

Det er tal på, hvor mange elever/stu-
derende, der er på institutionen, hvor 
mange nye der er begyndt, hvor man-
ge der har fuldført, og hvor mange 
der har afbrudt uddannelsen.

- Vi har holdt en lang række møder 
med eksterne interessenter fra mini-

sterier, uddannelsesinstitutioner og 
arbejdsmarkedets parter som LO og 
Dansk Arbejdsgiverforening. Vi har 
spurgt dem om, hvad de synes, vi skal 
lave af tiltag, og de peger samstem-
mende på, at de gerne vil have hurti-
gere data og data af højere kvalitet. 
Og offentliggørelsen af data om de 
enkelte uddannelsessteder er et vigtigt 
skridt i retning af at forbedre datakva-
liteten, forklarer Christian Vittrup.

Fejl fanges hurtigere
Offentliggørelsen betyder, at dataene 
bliver let tilgængelige for alle parter. 
Folk ude på de enkelte institutioner kan 
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Sådan finder du data 
Gå ind i www.statistikbanken.dk og find emnet uddan-
nelse. Her ligger en mappe med Institutionsfordelte ud-
dannelser, med tabeller for de forskellige institutionstyper 
lige fra grundskoler over institutioner med gymnasiale 
- og erhvervsuddannelser til universiteter. 

For øjeblikket er der oplysninger om antallet af elever, 
hvor mange der har fuldført uddannelsen og hvor stor til-
gangen er fordelt på de forskellige uddannelsesretninger, 
der er på de pågældende institutioner. Der er også tre 
forskellige baggrundsoplysninger om eleverne: Herkomst 
– det vil sige om eleven er af dansk oprindelse, indvan-
drer eller efterkommer – køn og endelig alder fordelt på 
5-års aldersgrupper.FA
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gå ind og se, hvad Danmarks Statistik 
har registreret på lige præcis deres ud-
dannelsessted, og det samme kan folk, 
der arbejder i kommunen eller andre 
steder. Derfor bliver fejl og mangler 
opdaget langt hurtigere og oftere end 
tidligere. For eksempel en kommunal 
medarbejder, der opdager, at de tal 
kommunen har på en skole ikke stem-
mer helt overens med de tal Danmarks 
Statistik har på den samme skole. 
Herfra kan man så gå i gang med at 
undersøge, hvor i processen, der er 
gået noget galt og få rettet op på det. 
Dataene på institutionsniveau medfører 
at de systemer, som administrerer og 

indberetter dataene, forbedres og at 
datakvaliteten dermed højnes.

- Det handler om at involvere og enga-
gere institutionerne, så kontrollen og 
valideringen af data kommer så langt 
ud i systemet som muligt – tæt på dem 
der kender data præcist, netop for at 
optimere kvaliteten. Og det virker. Vi 
har rigtig mange, som er inde og kigge 
på de her oplysninger, og vi får mange 
henvendelser, siger Christian Vittrup.

Kun begyndelsen
De informationer der foreløbigt er lagt 
ud, er kun begyndelsen. 

- Fremover vil vi gerne offentliggøre 
flere data på institutionsniveau, for 
eksempel på karakterområdet. Noget 
andet, der kunne være virkelig interes-
sant, vil være at kigge på overgangene 
fra den ene institution til den anden.
Se på hvordan det går eleverne fra 
den enkelte folkeskole. Fortsætter de 
på en ungdomsuddannelse? Går de 
direkte videre ud på arbejdsmarkedet? 
Går de videre til ingenting? Får de 
senere en videregående uddannelse? 
Det vil være meget nyttig viden, og vi 
ved, at der er en enorm interesse for 
det ude på institutionerne, fortæller 
Christian Vittrup. n
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Antal elever pr. 1. oktober 2011
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