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Unge bliver vildledt 
af uddannelsesportal

Uddannelsesguiden.dk skal hjælpe unge til at vælge uddannelse Men portalen oplyser forældede tal for udsigten
til at få job e�er uddannelserne Det forvirrer de unge, lyder kritikken fra en ekspert og studievejledere

Når unge danskere skal væl-
ge en videregående uddan-
nelse, kan de finde informa-
tioner om deres muligheder
på Undervisningsministeri-
ets internetportal, Uddan-
nelsesguiden.dk. Bare ikke
hvis de vil vide, hvordan ud-
sigterne til at få et job
umid delbart efter uddan-
nelsen ser ud i dag. Her kan
man nemlig for flere uddan-
nelsesretninger kun finde
nyuddannedes beskæftigel-
sestal fra 2007.

For mange erhverv har
tallet ændret sig siden 2007,
og derfor undrer det sous-
chef hos Studievalg Køben-
havn Jan Svendsen, at hjem-
mesiden vildleder i stedet
for at vejlede:

»Når man har valgt at op-
lyse om ledighedstal på Ud-
dannelsesguiden.dk, giver
det kun mening, hvis man
fremskaffer de nyeste tal.
Unge er meget optaget af
jobsikkerhed, så det går ik-
ke at vildlede dem med
uopdaterede tal.«

Den holdning deler Stu-
dievalg Sjælland, der helt er
holdt op med at bruge le-
dighedstallene på Uddan-
nelsesguiden.dk til at vejle-
de de unge.

»De gamle tal kan vi ikke
bruge til noget, så vi anbefa-
ler i stedet de unge at læse
aviser og følge med i medi-
erne. Men det kunne være
meget rart med nogle opda-
terede tal,« siger vejleder
Ove Bech Nielsen.

Nok kan der nå at ske
meget i tidsrummet, der
går, fra de unge søger ind
på en uddannelse, til de er
færdige, men man bør op-
datere tallene for at undgå
at forvirre de unge, mener
Camilla Hutters, lektor og
udviklingsleder ved Center
for Ungdomsforskning,
DPU, Aarhus Universitet:

»At et af vejlednings-
værktøjerne er så forælde-
de, gør, at de unge famler
lidt i blinde, fordi arbejds-
løshed er blevet til noget,
de unge rent faktisk ople-
ver. Så der sker et gab mel-
lem, hvad de unge sub-
jektivt oplever, og det de
bliver præsenteret for.«

Hvis man ønsker de aktu-
elle beskæftigelsestal for
nyuddannede i et konkret
erhverv, kan man som of-
test hente information hos
fagforeninger og a-kasser.

lAsse spAnG-
hAnssen

Gitte bAnk
jensen

Hvorfor er mange af ledig-
hedstallene på Uddannelses-
guiden.dk fra 2007, hvor job-
markedet så helt anderledes
ud? 
»Tallene tager udgangs-
punkt i beskæftigelsessi-
tuationen 19 måneder ef-
ter, at den nyuddannede er
færdiguddannet. Derfor vil
der være et tidsefterslæb.
Vi har netop fået de opda-
terede tal for nyuddannede
fra 2009, og så snart de er
verificerede, vil de blive
lagt på hjemmesiden.« 

Men for eksempel a-kasser op-
gør jo dimittendledigheden
hver måned. Hvorfor bringer I
ikke de opdaterede tal? 

»Vi mener, vores tal er me-
re retvisende, fordi de vi-
ser, hvordan det er gået de
nyuddannede på længere
sigt. Samtidig kan man på
Uddannelsesguiden.dk læ-
se om den generelle jobsi-
tuation for hver uddannel-
se på længere sigt, og den
opdateres to gange om
året.« 

Er det ikke mere vildledning
end vejledning at have ledig-
hedstal fra 2007 som en del af
informationen? 
»Tanken er, at det skal væ-
re til gavn, men i en kon-
junktursituation som nu –
hvor der er store udsving i
ledighedstallene – skal
man være lidt varsom med
at fortolke på tallene.« 

Studievejledere mener, at le-
dighedstallene på hjemmesi-
den er vildledende og kan væ-
re med til at få unge til at træf-
fe forkerte uddannelsesvalg,
fordi de har stort fokus på ne-
top beskæftigelsessituatio-
nen. Gør det indtryk? 
»Ja, det gør det. Vi skal for-
søge at stille den bedst mu-
lige information til rådig-
hed, men vi kan ikke æn-
dre på konjunkturudviklin-
gen. Det eneste, vi kan gø-
re her og nu, er at opdatere
uddannelserne med 2009-
tal, og det vil vi gøre hur-
tigst muligt. Men vi vurde-
rer selvfølgelig løbende,
hvordan vi bedst kan for-
midle oplysningerne for at
kunne kvalificere de unges
valg af uddannelse.«

Uddannelsesstyrelsen

»Vi mener, Vores tal 
er mere retVisende«

flemminG
Drejer
chefkonsulent 

i uDDAnnelsesstyrelsen

Af Gitte bAnk jensen

Ledighed i 2007

og oktober 2011

Der kan ofte være store
forskelle på nyuddannedes
beskæftigelse, når man
sammenligner henholdsvis
Uddannelsesguiden.dk og
a-kassernes tal. MetroX-
press har foretaget en sam-
menligning.

Bibliotekar: UG – 93

procent beskæfti-

gelse (2008), AC –

53,8 procent be-

skæftigelse (okto-

ber 2011). Forskel:

39,2 procentpoint.

Tandlæge: UG – 99

procent beskæfti-

gelse (2007), AC –

69,3 procent be-

skæftigelse (okto-

ber 2011). Forskel:

29,7 procentpoint.

Psykolog: UG – 86

procent beskæfti-

gelse (2007), AC –

65,1 procent beskæftigelse

(oktober 2011). Forskel: 20,9

procentpoint.

Farmaceut: UG – 91 procent

beskæftigelse (2007), AC –

69,7 procent beskæftigelse

(oktober 2011). Forskel: 20,3

procentpoint.

Jura: Uddannelsesguiden

(UG) – 97 procent beskæfti-

gelse (2007), Akademiker-

nes Centralorganisation (AC)

– 77 procent beskæftigelse

(oktober 2011). Forskel:

20 procentpoint.

Økonom: UG – 96

procent beskæfti-

gelse (2007), AC –

79,6 procent beskæfti-

gelse (oktober 2011).

Forskel: 16,4 procent-

point.

Uddannelsesguidens

tal er målt 4-19 måne-

der efter endt uddan-

nelse, mens AC’s tal er

målt 0-12 måneder

efter endt uddannelse

og kun medregner

medlemmer. 
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Hvad synes
du om, at
der er så

stor forskel
på tallene?

Sms ‘debat’ + din besked

til 1277 eller mail til 

debat@metroxpress.dk.

Husk fuldt navn og

adresse.

(Pris: 1 kr, betingelser på debat)

Hvis man som studerende har valgt uddannelse efter, at der er udsigt til høj beskæftigelse efterfølgende ifølge Uddannelsesguiden.dk, bliver man i mange tilfælde
snydt, viser en sammenligning af ledighedstallene på Uddannelsesguiden.dk og hos Akademikernes Centralorganisation, som metroXpress har foretaget.


