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Hovedkonklusioner
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DM i Skills øger interessen i at tage en erhvervsuddannelse blandt unge, og både 
unge og forældre mener, at eventet bidrager positivt til erhvervsuddannelsers ry

Hovedkonklusioner

Flere unge overvejer at tage en erhvervsuddannelse efter DM i Skills 2023 
Efter afholdelse af DM i Skills 2023 angiver 42 pct. af de unge i region Syddanmark, at de overvejer at læse en erhvervsuddannelse. 

Dette er en stigning på næsten 10 procentpoint fra før- til eftermålingen. Generelt set er der en positiv holdning til 

erhvervsuddannelser blandt de unge, idet mere end 7 ud af 10 unge angiver, at der findes mange spændende erhvervsuddannelser.  
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Flere forældre vil anbefale deres børn at tage en erhvervsuddannelse efter DM i Skills 2023 
65 pct. af forældre til 12-20-årige vil anbefale deres børn at tage en erhvervsuddannelse efter afholdelse af DM i Skills 2023. Dette er 

en stigning på 14 procentpoint fra før- til eftermålingen. Samtidig angiver mere end 9 ud 10 forældre, at der findes mange spændende 

erhvervsuddannelser. 

Kendskabet til DM i Skills er højt blandt både unge og forældre
76 pct. af alle respondenter angiver at kende til DM i Skills efter afholdelse af begivenheden i deres nærområde i 2023. For både 

forældre og unge er der sket en stigning i kendskabet til begivenheden efter afholdelsen. Der er flere forældre, der kender DM i Skills

end unge. For begge grupper gælder det, at det særligt er gennem omtale i presse og medier, at respondenterne kender til DM i Skills. 

Over en tredjedel af unge vil besøge DM i Skills, og over halvdelen af forældre vil anbefale det
Interessen i DM i Skills er stor blandt begge målgrupper. Cirka 20 pct. af de unge har besøgt DM i Skills på et tidspunkt. Og næsten 

tre ud af 10 af de unge, der har besøgt DM i Skills, besøgte begivenheden i 2023. Blandt de unge angiver 37 pct. i eftermålingen, at 

de gerne vil besøge DM i Skills. Samtidig angiver 56 pct. af forældrene i eftermålingen, at de vil anbefale deres børn at besøge DM i 

Skills. 

Både unge og forældre mener, at DM i Skills kan give erhvervsuddannelserne et mere positivt ry
Blandt både unge og forældre mener langt de fleste, at DM i Skills kan være med til at udbrede kendskabet til flere 
erhvervsuddannelser og give et mere positivt billede af erhvervsuddannelserne. For forældrene udgør andelen, der har denne holdning 
8 ud af 10 mens denne holdning angives hos 7 ud af 10 af de unge. Der er ingen udvikling i holdningen til erhvervsuddannelser og DM i 
skills i før- og eftermålingen, men et generelt positivt syn herpå blandt begge målgrupper. 



Metode og datagrundlag
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Kendskab og holdning til DM i Skills undersøges gennem web-surveys blandt to 
målgrupper i Region Syddanmark

Metode og datagrundlag

MålgruppeafgræsningDataindsamling

• For at undersøge betydningen af DM i Skills 

arbejdes der med to målgrupper – forældre 

til unge mellem 12-20 år og unge mellem 

16-30 år. 

• Begge målgrupper er afgrænset til Region 

Syddanmark, fordi DM i Skills 2023 

afholdtes i Fredericia i Region Syddanmark. 

• Data inkluderer besvarelser fra 647 forældre 

(315 før og 332 efter) og 705 unge (363 før 

og 342 efter). 

• Data er efterfølgende vejet, så begge 

målgrupper er repræsentative for 

populationen i Region Syddanmark. 

Forældrene er vægtet på køn, mens de 

unge er vægtet på køn og alder. 

• Dataindsamlingen er foregået via web-baserede 

surveys udsendt via Epinions webpaneler. 

• Besvarelser i førmålingen er indsamlet i 

perioden 5.-14. december 2022.

• I starten af 2023 startede SkillsDenmark deres 

kampagne. I uge 3 blev en avis om eventet 

husstandsomdelt i Fredericia Kommune. Den  

2.-4. februar blev DM i Skills 2023 afholdt i 

Fredericia.

• Besvarelser i eftermålingen er indsamlet i 

perioden 6.-15. februar 2023. 

• Respondenterne i før- og eftermålingen er ikke 

de samme respondenter. På den måde undgås 

det, at respondenter i førmålingen gøres 

opmærksom på DM i Skills, hvilket potentielt 

kunne indvirke på eftermålingen senere. 
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Kendskab til 

erhvervsuddannelser



Kendskab til erhvervsuddannelser

Langt de fleste unge og forældre ved, hvad en erhvervsuddannelse er, men 
kendskabet er lidt større blandt forældrene
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100%

98%

Førmåling (N=315)

Eftermåling (N=332)

Ved du, hvad en erhvervsuddannelse er?

97%

96%

3%

4%

Førmåling (N=363)

Eftermåling (N=342)

Ja Nej Ved ikke

Forældre

Unge

Næsten alle blandt både forældre 

og unge angiver at vide, hvad en 

erhvervsuddannelse er. Der ses 

en svag tendens til, at forældrene 

i lidt højere grad ved, hvad en 

erhvervsuddannelse er, men den 

er ikke substantiel. 

Kigger man på udviklingen fra før-

til eftermålingen, fremgår det, at 

der ikke er nogle substantielle 

ændringer i andelen, der angiver 

at vide, hvad en 

erhvervsuddannelse er. 

At respondenterne angiver selv at 

vide, hvad en 

erhvervsuddannelse er, behøver 

dog ikke betyde, at DM i Skills 

ikke kan øge kendskabet til, hvor 

mange forskellige typer 

erhvervsuddannelser der findes. 

Samlet set 

ved

97%
hvad en erhvervs-

uddannelse er

Note: Procentsatser under 3 pct. er fjernet fra figuren af grafiske hensyn. 



Kendskab til antal erhvervsuddannelser

Andelen af forældre, der kender over 15 erhvervsuddannelser er steget efter 
afholdelsen af DM i Skills 2023

9 Note: Procentsatser under 3 pct. er fjernet fra figuren af grafiske hensyn. 

15%

21%

15%

15%

31%

34%

19%

16%

20%

14%

Førmåling (N=315)

Eftermåling (N=332)

Hvor mange forskellige erhvervsuddannelser kender du til?

Forældre

16%

15%

17%

15%

31%

32%

21%

28%

13%

8%

Førmåling (N=363)

Eftermåling (N=342)

Over 15 11-15 6-10 1-5 Ingen Ved ikke

Over halvdelen af de adspurgte 

kender til mere end seks 

forskellige erhvervsuddannelser. 

Det gælder i både før- og 

eftermåling og blandt både unge 

og forældre. 

Forældrenes kendskab til 

erhvervsuddannelser er større 

efter afholdelsen af DM i Skills 

2023. Her angiver 6 procentpoint 

flere end i førmålingen, at de 

kender til over 15 erhvervs-

uddannelser. Ydermere udgør 

gruppen af forældre der kender 6 

eller flere erhvervsuddannelser 

hele 70 pct. efter DM i Skills, 

hvilket er en stigning på 9 

procentpoint fra førmålingen.   

Blandt de unge ses der ikke 

substantielle ændringer i de tre 

højeste kategorier. Dog er 

andelen, der kender mellem 1-5 

erhvervsuddannelser steget med 

7 procentpoint ved eftermålingen. 

Unge



Holdninger til 

erhvervsuddannelser



Holdning til erhvervsuddannelser

Andelen af unge, der er enige eller delvist enige i, at de overvejer at tage en 
erhvervsuddannelse er steget med næsten 10 procentpoint efter DM i Skills  
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Jeg kunne overveje at tage en erhvervsuddannelse

25%

17%

17%

16%

17%

23%

14%
15%

23%26%

Eftermåling (N=342)Førmåling (N=363)

Ved ikke

Helt uenig

Delvist
uenig

Hverken /
eller

Delvist enig

Helt enig

Over 30 pct. af unge mellem 16-

30 år er forud for afholdelsen af 

DM i Skills enige eller delvist 

enige i, at de kunne overveje at 

tage en erhvervsuddannelse. 

Efter afholdelse af DM i Skills ses 

der en tendens til, at flere 

overvejer at tage en 

erhvervsuddannelse. 

Andelen der er helt eller delvist 

enige i, at de overvejer at tage en 

erhvervsuddannelse ligger på 42 

pct. efter afholdelse af DM i Skills. 

Dermed ses en stigning på ni

procentpoint fra før- til 

eftermålingen. 

Samtidig ses et fald på 4 

procentpoint i andelen af unge, 

der var helt eller delvist uenige i, 

at de kunne overveje at tage en 

erhvervsuddannelse. 

En større andel 

mænd end kvinder 

overvejer en 

erhvervsuddannelse



Holdning til erhvervsuddannelser

Effekten af DM i Skills på at overveje en erhvervsuddannelse er størst blandt de 
yngste samt mænd

12 Respondenterne har svaret enten ‘helt enig’ eller ‘delvist enig’ til, at de kunne overveje at tage en erhvervsuddannelse.

30%

37%

45%

41%

Mænd Kvinder

Førmåling
(n=363)

Eftermåling
(n=342)

En større 

andel af 

mænd end 

kvinder er 

enige i dette

42%

41%

38%

29%

25-30 år

16-24 år

Førmåling (N=363) Eftermåling (N=342)

DM i Skills øger interessen i at tage en erhvervsuddannelse blandt både 16-24-

årige og 25-30-årige. Effekten af DM i Skills 2023 er dog langt størst for den 

yngre del af målgruppen, hvor andelen der vil overveje en erhvervsuddannelse 

stiger med 12 procentpoint. For de 25-30 årige er stigningen 4 procentpoint. 

Ligeledes er der en markant højere andel af mænd end kvinder, der fatter 

interesse for erhvervsuddannelser efter afholdelsen af DM i Skills. Blandt mænd 

er udviklingen efter DM i Skills 15 procentpoint, mens den for kvinder er 4 

procentpoint. 

Andel unge, der ville overveje en erhvervsuddannelse, aldersopdelt Andel unge, der ville overveje en erhvervsuddannelse, kønsopdelt



Holdning til erhvervsuddannelser

Over halvdelen af forældrene vil anbefale deres børn at tage en erhvervsuddannelse, 
og flere vil anbefale deres barn at tage en erhvervsuddannelse efter DM i Skills 2023

13

Note: Procentsatser under 3 pct. er fjernet fra figuren af grafiske hensyn. 

Jeg vil anbefale mit barn at læse en erhvervsuddannelse

Fordi der er ingen, der kan 

holde til det arbejde, til de er 72 

år, hvor de kan gå på pension. 

- Kvinde, 51 år, to børn på 16 

og 19

Mine børns interesser er mere 

boglige. Derfor vil det ikke give 

mening for dem at gå med en 

erhvervsuddannelse.

- Mand, 49 år, tre børn på 13, 17 

og 18

Jeg føler, de er bedre stillet med 

en akademisk uddannelse.

- Kvinde, 46, to børn på 12 og 

18

34%
26%

31%

25%

28%

40%

3%4%

Eftermåling (N=332)Førmåling (N=315)

Ved ikke

Helt uenig

Delvist uenig

Hverken / eller

Delvist enig

Helt enig

Mere end 50 pct. af forældrene er 

helt eller delvist enige i, at de vil 

anbefale deres barn at tage en 

erhvervsuddannelse både i før-

og eftermålingen.

Der er en markant stigning i 

andelen af forældre, der vil 

anbefale deres barn at tage en 

erhvervsuddannelse efter DM i 

Skills 2023. Andelen, der vil 

anbefale deres barn at tage en 

erhvervsuddannelse stiger med 

14 procentpoint fra før- til 

eftermålingen.  

De forældre, der ikke vil anbefale 

deres barn at tage en 

erhvervsuddannelse, begrunder 

det oftest med, at deres børn er 

bogligt stærke og derfor ikke 

egner sig til en erhvervs-

uddannelse. Andre fremhæver et 

hårdt arbejdsliv eller 

lønforholdene som en årsag. 

Årsager til ikke at ville anbefale en erhvervsuddannelse



Holdning til erhvervsuddannelser

De unge har generelt en positiv holdning til erhvervsuddannelser
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Andele af de unge, der er helt enig eller delvist enig i følgende udsagn:

60%

85%

76%

59%

89%

78%

Der er gode muligheder for at
læse videre efter en
erhvervsuddannelse

En erhvervsuddannelse giver
gode jobmuligheder

Der findes mange spændende
erhvervsuddannelser

Førmåling (N=363) Eftermåling (N=342)

De unge er generelt positive 

overfor erhvervsuddannelserne.

Langt de fleste både i før- og 

eftermålingen angiver, at der 

findes mange spændende 

erhvervsuddannelser. Det gælder 

76-78 pct. Endnu flere – over 80 

pct. – mener, at en erhvervs-

uddannelse giver gode 

jobmuligheder.

Lidt færre – men over halvdelen -

mener, at en erhvervsuddannelse 

giver gode muligheder for at læse 

videre. Det gælder ca. 60 pct. Der 

er ingen forskel fra før- til 

eftermålingen.

Der ses generelt ikke 

substantielle forskelle på de 

unges holdninger fra før- til 

eftermålingen, hvilket kan skyldes

et i forvejen forholdsvist positiv 

indtryk af uddannelserne på disse 

parametre. 



Holdning til erhvervsuddannelser

Forældrene mener generelt, at en erhvervsuddannelse giver gode muligheder. Der 
ses ikke substantielle ændringer i denne holdning efter afholdelse af DM i Skills
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Andele af forældrene, der er helt enige eller delvist enige i følgende udsagn:
Over 90 pct. af forældrene 

angiver at være helt eller delvist 

enige i, at der findes mange 

spændende erhvervsuddannelser. 

Dette gælder både i før- og 

eftermålingen.

Over 90 pct. af forældrene mener, 

at en erhvervsuddannelse giver 

gode jobmuligheder. Her ses 

heller ikke substantielle ændringer 

fra før- til eftermålingen.

Endeligt mener mellem 87-88 

pct., at der er gode muligheder for 

at læse videre efter en 

erhvervsuddannelse. På dette 

udsagn ses heller ikke 

substantielle ændringer fra før- til 

eftermålingen. Dog er det værd at 

understrege, at der 

grundlæggende er en meget 

positiv holdning både før og efter 

afholdelse af DM i Skills. 

88%

95%

94%

87%

94%

94%

Der er gode muligheder for at
læse videre efter en
erhvervsuddannelse

En erhvervsuddannelse giver
gode jobmuligheder

Der findes mange spændende
erhvervsuddannelser

Førmåling (N=315) Eftermåling (N=332)



3%

7%

12%

11%

11%

28%

29%

50%

44%

Førmåling (N=363)

Eftermåling (N=342)

3%

7%

13%

15%

27%

28%

30%

30%

23%

18%

Førmåling (N=363)

Eftermåling (N=342)

Helt enig Delvist enig Hverken / eller Delvist uenig Helt uenig Ved ikke

Holdning til erhvervsuddannelser

Den generelle positive opfattelse af jobmulighederne med en erhvervsuddannelse 
blandt unge bliver ikke mere positiv efter afholdelse af DM i Skills 2023
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En erhvervsuddannelse giver ikke mulighed for at opbygge en spændende karriere

Man tjener typisk få penge, hvis man er erhvervsuddannet

De unge angiver i høj grad, at en 

erhvervsuddannelse giver 

mulighed for at opbygge en 

spændende karriere. Dette er 78 

pct. enige i inden DM i Skills, 

mens 73 pct. er enige 

efterfølgende. Dog er de unge 

grundlæggende positivt stemte 

overfor karrieremulighederne med 

en erhvervsuddannelse i både 

før- og eftermålingen. 

Ligeledes er de meget positive 

overfor lønningsniveauet. 16 pct. 

er enige i, at man tjener få penge 

som ervhervsuddannet i 

førmålingen, og tallet stiger til 22 

pct. i eftermålingen. Der er 

således en tendens til, at man har 

opfattelse af dårligere karriere- og 

lønforhold efter DM i Skills.  

Note: Procentsatser under 3 pct. Er fjernet fra figuren af grafiske hensyn. 



Holdning til erhvervsuddannelser

Næsten 3 ud af 4 forældre er uenige i, at erhvervsuddannelser giver dårlige 
muligheder for en spændende karriere
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3%

5%

5%

8%

16%

11%

74%

74%

Førmåling (N=315)

Eftermåling (N=332)

En erhvervsuddannelse giver ikke mulighed for at opbygge en spændende karriere

Man tjener typisk få penge, hvis man er erhvervsuddannet

3%

4%

11%

14%

20%

19%

27%

24%

35%

37%

4%Førmåling (N=315)

Eftermåling (N=332)

Helt enig Delvist enig Hverken / eller Delvist uenig Helt uenig Ved ikke

Overordnet er forældre til 12-20 

årige enige i, at der er gode 

karriere- og lønvilkår som 

erhvervsuddannet. 

Forældrene angiver i høj grad at 

være enige i, at man har gode 

muligheder for at opbygge en 

karriere med en 

erhvervsuddannelse. Over 80 pct. 

angiver både før og efter DM i 

Skills, at der er gode 

karrieremuligheder med en 

erhvervsuddannelse. 

Opfattelsen af lønforholdene som 

erhvervsuddannet er ligeledes 

positiv. Her ses det, at under 20 

pct. mener, at man tjener få 

penge som erhvervsuddannet. 

Der er en lille stigning i andelen, 

der mener, at lønnen som

erhvervsuddannet er lav, efter DM

i Skills på 4 procentpoint. 

Note: Procentsatser under 3 pct. er fjernet fra figuren af grafiske hensyn. 



Kendskab til DM i Skills



Kendskab til DM i Skills

Mange af de unge og forældrene kender til DM i Skills, og kendskabet er steget efter 
DM i Skills 2023
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75%

81%

Førmåling (N=315)

Eftermåling (N=332)

Andel der kender DM i Skills

67%

71%

Førmåling (N=363)

Eftermåling (N=342)

Forældre

Unge

En stor andel af såvel de unge 

som forældre til børn i alderen 

12-20 år kender til begivenheden 

DM i Skills. Samlet set angiver 

74 pct., at de kender til 

begivenheden. 

Andelen, der angiver at kende til 

DM i Skills har været stigende 

fra før- til eftermålingen både 

blandt forældre og unge. 

Kendskabsgraden blandt 

forældrene er steget fra 75 pct. 

til 81 pct., mens den er steget fra 

67 pct. til 71 pct. blandt unge. 

Det tyder således på, at 

målgrupperne har bemærket 

begivenheden, som i år har 

været afholdt i deres region. 

Dermed er kendskabet til DM i 

Skills størst blandt forældre, men 

kendskabet vurderes overordnet 

set stort blandt begge grupper. 

74%
af alle respondenter 

angiver at kende til DM 

i Skills efter afholdelse 

af DM i Skills

Blandt de unge er 

kendskabet både i før-

og eftermåling størst 

hos mændene



Kendskab til DM i Skills

Både forældre og unge har hørt mest om DM i Skills gennem medier og presse. 
Derudover har mange unge hørt om begivenheden fra venner og familie

20

64%

23%

8%

20%

23%

11%

2%

12%

0%

70%

28%

9%

31%

25%

13%

3%

11%

0%

Fra omtale i medier og presse

Fra venner/familie

Jeg har besøgt DM i Skills

Fra en reklame for DM i Skills

Fra sociale medier

Fra min erhvervsuddannelse

Fra hustandsomdelt avis

Andet

Ved ikke

Førmåling (N=237)

Eftermåling (N=269)

Forældrenes kilder til kendskab til DM i SkillsDe unges kilder til kendskab til DM i Skills

Af nedenstående figurer fremgår det, hvor henholdsvis de unge og forældrene 

har hørt om DM i Skills. Samtidig fremgår det også af figurerne, hvor 

respondenter i før- og eftermålingen har deres kendskab fra de samme kilder. 

17 pct. af de unge har forinden afholdelse af DM i Skills 2023 besøgt 

begivenheden. Efter DM i skills ses en stigning på 7 procentpoint. Der er færre 

forældre, der har besøgt DM i Skills og ændringen fra før- til eftermålingen er

ikke substantiel. Både blandt unge og forældre kender flest DM i Skills gennem 

omtale i medier og presse. Ydermere ses, at flere i eftermålingen end i 

førmålingen har hørt om DM i Skills gennem medier og presse. Blandt unge har 

flere hørt om DM i Skills fra familie og venner end blandt forældrene.

Blandt de unge, der har svaret ”Andet”, fremhæves især, at de har hørt om DM i 

Skills gennem deres arbejde eller gymnasium. Blandt forældrene fremhæves 

især deres egne børn som kilden til kendskabet og gennem deres arbejde. 

37%

37%

17%

18%

17%

22%

12%

1%

3%

1%

45%

33%

24%

23%

21%

17%

10%

1%

4%

0%

Fra omtale i medier og presse

Fra venner/familie

Jeg har besøgt DM i Skills

Fra en reklame for DM i Skills

Fra sociale medier

Fra folkeskolen

Fra min erhvervsuddannelse

Fra hustandsomdelt avis

Andet

Ved ikke

Førmåling (N=243)

Eftermåling (N=244)



Besøgende til DM i Skills



Besøgende til DM i Skills

Andelen, der har besøgt DM i Skills, er steget efter begivenheden fandt sted i 2023, 
formentlig fordi seks pct. af de unge har deltaget i begivenheden i 2023

22

8%

9%

92%

91%

Førmåling (N=315)

Eftermåling (N=332)

Jeg har besøgt DM i Skills

17%

23%

83%

76%

Førmåling (N=363)

Eftermåling (N=342)

Ja Nej

Forældre

Unge

Blandt de forældre, der kender 

DM i Skills, svarer mellem otte og 

ni pct., at de har besøgt DM i 

Skills. Den tilsvarende andel 

blandt de unge er væsentligt 

højere. Her svarer mellem 17 og 

23 pct. af unge, at de har besøgt 

begivenheden. Det vil sige, at ca. 

hver femte ung mellem 16-30 år i 

region Syddanmark på et 

tidspunkt i deres liv har besøgt 

DM i Skills. 

Andelen af de unge, der har 

besøgt DM i Skills, er steget med 

seks procentpoint fra før- til 

eftermålingen. I eftermålingen er 

der 23 pct., der har besøgt 

begivenheden. 

Tre ud 10 af de unge, der har 

angivet, at de har besøgt DM i 

Skills, har samtidig angivet, at de 

har besøgt DM i Skills 2023. 

5%
af de unge angiver at 

have besøgt 

begivenheden i 2023



Besøgende til DM i Skills

Efter DM i Skills 2023 vil flere forældre anbefale deres børn at besøge DM i Skills, og 
de unge er blevet mindre negative overfor at besøge DM i Skills i fremtiden
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18%

30%

26%

26%

39%

30% 3%

13%

9%

Førmåling (N=315)

Eftermåling (N=332)

Jeg vil anbefale mit barn at besøge DM i Skills

Jeg vil gerne besøge DM i Skills (unge)

9%

19%

20%

18%

23%

22%

19%

17%

17%

17%

12%

8%

Førmåling (N=363)

Eftermåling (N=342)

Helt enig Delvist enig Hverken / eller Delvist uenig Helt uenig Ved ikke

Inden afholdelsen af DM i Skills 2023 

vil 44 pct. af forældre til 12-20-årige 

anbefale deres børn at besøge DM i 

Skills. Efter afholdelsen af 

begivenheden i 2023 svarer 56 pct. af 

forældrene, at de vil anbefale deres 

børn at besøge eventet, hvilket er en 

stigning på 12 procentpoint.  

Blandt de unge ses ligeledes en stor 

udvikling fra før- til eftermålingen. Her 

stiger andelen, der vil besøge DM i 

Skills med 10 procentpoint fra før- til 

eftermålingen. I eftermålingen ønsker 

37 pct. af de unge at besøge DM i 

Skills. Denne andel udgjorde 29 pct. i 

førmålingen.  

Både forældre og unge bliver mere 

positive overfor at besøge DM i Skills. 

Den positive udvikling er mest 

markant for forældrenes 

anbefalingsvillighed. 



Holdninger til DM i Skills



Holdning til DM i Skills

Både unge og forældre mener, at DM i Skills er med til at øge kendskabet til flere 
erhvervsuddannelser samt skabe et positivt billede af uddannelserne 
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Andele af de unge, der er helt enige eller delvist enige i følgende udsagn:

Inden afholdelsen af DM i Skills 2023 var over 80 pct. af forældrene positive 

overfor effekten af DM i Skills. De mener både, at DM i Skills giver kendskab til 

flere erhvervsuddannelser samt er med til at skabe et positivt billede af 

erhvervsuddannelser. 

Der er ingen signifikante ændringer i forældrenes holdning til, om DM i Skills øger 

kendskabet til erhvervsuddannelser og skaber et positivt billede af disse fra før- til 

eftermålingen. Dette kan skyldes, at langt størstedelen allerede mener dette. 

74%

73%

72%

70%

DM i Skills skaber et
positivt billede af

erhvervsuddannelser

DM i Skills giver
kendskab til flere

erhvervsuddannelser

Førmåling
(n=363)

Eftermåling
(n=342)

Andele af forældre, der er helt enige eller delvist enige i følgende udsagn:

84%

81%

82%

82%

DM i Skills skaber et
positivt billede af

erhvervsuddannelser

DM i Skills giver
kendskab til flere

erhvervsuddannelser

Førmåling
(n=315)

Eftermåling
(n=332)

Blandt de unge er der ligeledes en positiv holdning til effekten af DM i Skills hos 

størstedelen af de adspurgte. Andelen, der er enige i udsagnene stiger med 2-3 

procentpoint fra før- til eftermålingen. Dog er denne udvikling så lille, at den ikke 

anses som substantiel. 

Det faktum, at der ses relativt små ændringer i begge grupper kan skyldes, at 

både forældre og unge, allerede forinden DM i Skills blev afholdt, var meget 

positivt stemte overfor begivenhedens positive effekter på holdninger til 

erhvervsuddannelser.



Holdning til DM i Skills

Efter DM i Skills 2023 er de unge endnu mere overbeviste om, at begivenheden kan få 
flere til at tage en erhvervsuddannelse
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20%

24%

37%

39%

20%

17%

3%

5%4%

17%

11%

Førmåling (N=363)

Eftermåling (N=342)

Helt enig Delvist enig Hverken / eller Delvist uenig Helt uenig Ved ikke

DM i Skills kan få flere til at vælge en erhvervsuddannelse

6%

10%

14%

20%

23%

23%

22%

19%

15%

13%

21%

15%

Førmåling (N=363)

Eftermåling (N=342)

Helt enig Delvist enig Hverken / eller Delvist uenig Helt uenig Ved ikke

DM i Skills virker afskrækkende for mindre dygtige elever

Blandt de unge mener over halvdelen af de adspurgte, at DM i Skills kan få flere 

til at vælge en erhvervsuddannelse. 

Andelen der er enige i dette forinden afholdelse af DM i Skills er 57 pct. Efter 

afholdelse af DM i Skills udgør denne gruppe 63 pct. Dermed ses en stigning på 

seks procentpoint. Samtidig er der seks procentpoint færre, der svarer ‘ved ikke’, 

hvilket indikerer, at flere føler sig afklaret omkring spørgsmålet efter afholdelse af 

DM i Skills. 

Blandt de unge i førmålingen er der 20 pct., der er enige i, at DM i Skills kan 

virke afskrækkende for mindre dygtige elever, mens 37 pct. er uenige i dette. 

Efter afholdelse af DM i Skills, mener 30 pct. at begivenheden kan være 

afskrækkende for mindre dygtige elever. Dermed ses en stigning på 10 

procentpoint, hvormed flere unge efter afholdelse af DM i Skills mener, at 

begivenheden kan virke afskrækkende for mindre dygtige elever.

Note: Procentsatser under 3 pct. er fjernet fra figuren af grafiske hensyn. 



Holdning til DM i Skills

Efter DM i Skills 2023 mener flere forældre, at begivenheden kan få flere til at vælge 
en erhvervsuddannelse
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4%

9%

14%

20%

23%

22%

22%

15%

19%

19%

17%

15%

Førmåling (N=315)

Eftermåling (N=332)

Helt enig Delvist enig Hverken / eller Delvist uenig Helt uenig Ved ikke

DM i Skills virker afskrækkende for mindre dygtige elever

21%

30%

41%

35%

22%

18%

4%

3%

13%

13%

Førmåling (N=315)

Eftermåling (N=332)

DM i Skills kan få flere til at vælge en erhvervsuddannelse Blandt forældrene er det også 

over halvdelen, der mener, at DM 

i Skills kan få flere til at tage en 

erhvervsuddannelse. 

Der ses en positiv udvikling fra 

før- til eftermålingen, hvor flere 

efter afholdelsen af DM er helt 

enige i, at eventet kan få flere til 

at vælge en erhvervsuddannelse. 

Stigningen er på 9 procentpoint. 

Det indikerer således, at dem der 

var positivt stemte forinden DM i 

Skills er endnu mere positivt 

stemte efter. 

Dog er der også en stigning af 

andelen af forældre, der mener, at 

DM i Skills virker afskrækkende 

for mindre dygtige elever. Det 

mener 18 pct. af forældrene i 

førmålingen, mens tallet i 

eftermålingen er 29 pct. Denne 

negative tendens sås også for de 

unge. 

Note: Procentsatser under 3 pct. er fjernet fra figuren af grafiske hensyn. 
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