
 

 

Studenternes studieretninger og fag 
 

Beskrivelse af statistikken 

Statistikken indeholder oplysninger om studenters valg af studieretning, samt hvilket hovedområde 
studieretningen hører under. Statistikken er baseret på de studieretninger der fremgår på studenternes 
beviser. 

Data baserer sig på institutionernes egne indberetninger og dækker alene dimittender (studenter) fra de 
gymnasiale uddannelser.  

Datakilde: Eksamensdatabasen, Styrelsen for It og Læring (STIL). 

Beskrivelse af nøgletal og dimensioner 

Nøgletal Forklaring 

Eksamensresultater Andel studenter – fagkombination angiver andelen af 
studenter med en given studieretning. 

Antal studenter angiver antallet af studenter med et gyldigt 
eksamensbevis. 

Gennemsnitligt eksamensresultat med bonus A omregnet 
angiver studentens eksamensresultat (fra beviset), inkl.  
Bonusfaktor A for ekstra A-fag. Det er dette eksamensresultat, 
som studenterne søger videre uddannelse med. 
Eksamensresultatet er omregnet til 7trinsskalaen, hvis det 
oprindeligt var givet på 13-skalen. 

 

Dimensioner Forklaring 

Alder Aldersgruppering angiver studenternes alder, inddelt i udvalgte 
grupper. 

Femårsaldersgruppering angiver studenternes alder, inddelt i 
grupper af fem år. 

Bevis Bevisår angiver det år, hvor studenten blev færdig med 
uddannelsen. Bevisår følger kalenderår. 

Bonusfaktor angiver om studentens resultat er ganget med 1,00 
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(ingen bonusfaktor), 1,03 (ét ekstra A-fag) eller 1,06 (to ekstra 
A-fag). 

Bevisstudieretningsprofil Antal fag angiver antallet af fag i en 
studieretningsfagkombination. 

Fagkombination angiver den fagkombination, der udgør 
studentens studieretning. 

Niveauprofil angiver kombinationen af de enkelte fags niveauer 
i en studieretningsfagkombination. 

Retning angiver hovedområder, som dækker over flere 
studieretningsfagkombinationer. 

Forældres højest fuldførte 
uddannelse 

Uddannelsesovergruppe angiver uddannelsen inddelt i 
overgrupperne Grundskoleuddannelse, Ungdomsuddannelse og 
Videregående uddannelse 

Grundskoleresultat Antal bundne prøvefag angiver antallet af bundne prøver 
(mellem 0 og 10) på grundskolen 

Bundne prøvefagkaraktergruppe angiver studentens 
grundskoleresultat for de bundne prøver, opdelt i intervallerne 
’Under 4’, ’4-6,9’, ’7-9,9’ og ’10 og derover’. 

Samlet karaktergruppe Angiver studentens samlede 
grundskoleresultat, opdelt i intervallerne ’Under 4’, ’4-6,9’, ’7-
9,9’ og ’10 og derover’. 

Antal standpunktkarakterer angiver antallet af 
standpunktskarakterer fra grundskolen. 

Standpunktkaraktergruppe angiver studentens 
grundskoleresultat for standpunktskarakterer, opdelt i 
intervallerne ’Under 4’, ’4-6,9’, ’7-9,9’ og ’10 og derover’. 

Fuld afgangsprøve angiver om studenten har været oppe i en 
fuld afgangsprøve eller ej i grundskolen. 

Herkomst Herkomst angiver studentens herkomst, opdelt på Dansk, 
Efterkommer eller Indvandrer.  

Herkomstgruppe angiver studentens herkomstgruppe, opdelt 
på Dansk eller Udenlandsk. 

Institution Afdeling angiver uddannelsesstedets fulde navn på 
afdelingsniveau, som det er angivet i institutionsregistret. 

Afdelingsnummer angiver uddannelsesstedets 
institutionsnummer på afdelingsniveau. 

Afdelingstype angiver uddannelsesstedets type på 
afdelingsniveau, fx Gymnasier og HF kurser, Erhvervsskoler 
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m.v. eller Professionshøjskoler. 

Beliggenhedskommune angiver den kommune, som 
uddannelsesstedet ligger i på afdelingsniveau. 

Beliggenhedsregion angiver den region, som 
uddannelsesstedet ligger i på afdelingsniveau. 

Institution angiver uddannelsesstedets fulde navn på 
hovedinstitutionsniveau (juridisk institution), som det er angivet 
i institutionsregistret.  

Institutionsnummer angiver uddannelsesstedets 
institutionsnummer på hovedinstitutionsniveau (juridisk 
institution). 

Institutionstype angiver uddannelsesstedets type på 
hovedinstitutionsniveau (juridisk institution), fx Gymnasier og 
HF kurser, Erhvervsskoler m.v. eller Professionshøjskoler. 

Institution Beliggenhedskommune angiver den kommune, 
som uddannelsesstedet ligger i på hovedinstitutionsniveau 
(juridisk institution). 

Institution Beliggenhedsregion angiver den region, som 
uddannelsesstedet ligger i på hovedinstitutionsniveau (juridisk 
institution). 

Køn Køn angiver studentens køn opdelt på mand og kvinde. 

Køn symbol angiver symbol for studentens køn, ”M” for mand 
og ”K” for kvinde. 

Uddannelse Uddannelse angiver uddannelsestypen, fx Almen 
studentereksamen eller Teknisk studentereksamen. 

Uddannelseskoder angiver uddannelsens CØSA formål. 

Uddannelsessymbol angiver forkortelsen for de forskellige 
gymnasiale uddannelser, fx stx, hhx, hf osv. 

 

Bemærkninger til statistikken 

Der opgøres kun oplysninger på studenter som har en studieretning, og som har afsluttet deres 
gymnasiale uddannelse. F.eks. dækker statistikken for bevisår 2021 således dimittender, der efter 
normeret tid påbegyndte deres uddannelse i 2018. 

Data er opgjort på baggrund af bevisår (følger kalenderår) og ikke skoleår.  

Institutionsoplysninger kommer fra institutionsregisteret. 
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Opdateringsfrekvens 

Statistikken bliver opdateret årligt. Sidste opdatering var september 2021. Det forventes at statistikken 
bliver opdateret igen september 2022. 

 

 


