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Børn af højtuddannede får ofte lang uddannelse
Sandsynligheden for at få en videregående uddannelse er omtrent fire gange større
for børn af forældre med en lang videregående uddannelse end for børn af forældre
med højst en grundskoleuddannelse. 77 pct. af de 35-årige, hvis højst uddannede
forælder har en lang videregående uddannelse, fuldfører en videregående uddannelse. Andelen er 21 pct. for 35-årige, hvis højst uddannede forælder har en grundskoleuddannelse. Hvis den 35-åriges højest uddannede forælder har en almengymnasial uddannelse, er andelen 43 pct., og hvis den højst uddannede forælder har en
mellemlang videregående uddannelse, er andelen 61 pct.
De 35-åriges videregående uddannelsesstatus i forhold til højest uddannede forælders uddannelse. 2012
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Fremgang for alle grupper
Uagtet forældrenes uddannelsesbaggrund har der samlet set været en fremgang i
andelen af 35-årige, der fuldfører en videregående uddannelse i perioden 2002 til
2012. Der er dog forskelle i udviklingen indenfor de forskellige grupper. For børn,
hvis højest uddannede forælder har en almengymnasial uddannelse, er der således
fra 2002 til 2012 kun sket en fremgang på et procentpoint fra 42 til 43 pct. Til gengæld har der været en stor fremgang for 35-årige, hvis højest uddannede forælder
har en erhvervsgymnasial uddannelse. For denne gruppe er andelen, der fuldfører
en videregående uddannelse, steget med 16 procentpoint fra 33 til 49 pct.
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Forældres beskæftigelse og videregående uddannelse
Mere end dobbelt så stor en andel af de 35-årige har fuldført en videregående uddannelse, hvis begge deres forældre var i beskæftigelse, da de var 13 år, end hvis
ingen af forældrene var beskæftigede. Af de 35-årige, der i en alder af 13 år havde to
beskæftigede forældre, havde 45 pct. fuldført en videregående uddannelse i 2012,
mens den tilsvarende andel var 20 pct. for de 35-årige, hvor ingen af forældrene var
beskæftiget, da de var 13 år gamle.

35-åriges videregående uddannelsesstatus fordelt efter forældres beskæftigelse. 2012
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Højest andel fuldførte på videregående uddannelser fra Hovedstaden
Andelen af 35-årige, der fuldfører en videregående uddannelse, ligger højere for
dem, der har taget deres grundskoleuddannelse i Region Hovedstaden sammenlignet med de øvrige regioner. Denne tendens gør sig gældende i hele perioden 2002
til 2012. Region Sjælland har i samme periode de laveste andele af grundskolebørn,
der som 35-årige har fuldført en videregående uddannelse.
De 35-årige med en grundskoleuddannelse fra Region Midtjylland ligger konsekvent næsthøjest over andelen med en fuldført videregående uddannelse. Region
Nordjylland og Region Syddanmark indtager på skift den tredjehøjeste position.
Andel 35-årige med fuldførte videregående uddannelser fordelt på regioner. 2012
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Mere information: Yderligere oplysninger gennemførsel af videregående uddannelser kan ses i Statistikbanken
på www.dst.dk/stattabel/1550.
Kilder og metoder: Elevregistret er et forløbsregister, hvor man kan følge den enkelte studerende gennem
dennes uddannelseskarriere. For nærmere information se www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/113371. I denne
opgørelse er indvandrerne talt med, mens data fra Kvalifikationsregistret ikke indgår. Derfor vil tallene afvige fra
udgivelsen 25- og 35-åriges uddannelse 2011 i Nyt fra Danmarks Statistik 2012:477.
Næste offentliggørelse: Videregående uddannelser og forældrebaggrund 2012/2013 udkommer uge 18 i 2014.
Henvendelse: Lene Riberholdt, tlf. 39 17 31 85, lri@dst.dk

