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Input/output-analyse af optagelsessamtalerne på 

læreruddannelsen 2013-2014  

 

I 2013 blev der indført optagelsessamtale på læreruddannelserne for 

ansøgere, som har under 7 i gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen 

(inklusiv evt. bonus for tidlig studiestart og flere fag på A-niveau) – eller 

som endnu ikke er sikker på at få et gennemsnit på 7 eller derover. 

Ansøgere, som ikke har en adgangsgivende eksamen, skulle også til 

samtale, hvis der var givet dispensation for dette adgangskrav. 

 

Optagelsessamtaler på læreruddannelsen er baseret på Multiple Mini 

Interview-modellen, som er et internationalt testformat, der bedømmer de 

realkompetencer, der er relevante i forhold til de enkelte uddannelser. 

Formålet med denne særlige optagelsesprocedure er at skabe det bedste 

match mellem den studerende og uddannelsen ved at optage ansøgere, der 

har større mulighed for at gennemføre studiet og bidrage positivt til studiet 

og læringsmiljøet. Herved forventes på sigt at mindske frafaldet på 

uddannelserne og få mere fagligt kvalificerede studerende. 

 

Denne del af evalueringen (input-output analysen) undersøger, hvordan 

institutionerne har udmøntet samtaleoplægget, pointfordelingen og 

optagelsessamtalerne, samtidig med at der også ses på udviklingen i 

karakterprofilen på de optagne. Sidst, men ikke mindst, undersøges det om 

samtalerne ser ud til at have en effekt på frafaldet?  

 

Indhold 

Notatet indeholder 4 delanalyser.  

 

Del 1 undersøger om der er forskelle på pointgivningen i 2013-2014 på de 

på enkelte prøvesteder, og om baggrundsvariable som fx alder, køn 

adgangsgivende eksamen har betydning for resultaterne.  
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Del 2 ser på hvad der kendetegner gruppen, der ikke gik til samtale versus 

gruppen der gik til samtale. Er der særlige kendetegn for gruppen der ikke 

bestod versus gruppen, der blev optaget? 

 

Del 3 ser på hvem, som ansøger og optages på læreruddannelsen i perioden 

2011-2014. Altså både før og efter samtalerne blev indført. Afsnittet ser også 

nærmere på karakterprofilen for de optagne over de seneste år. 

 

Og endelig undersøger Del 4 om samtalerne ser ud til at have en effekt på 

frafaldet, nu hvor de første studerende, der er optaget gennem samtaler, har 

været 1 år på uddannelserne. Indledningsvist bør man dog være 

opmærksom på, at det endnu er for tidligt at drage håndfaste konklusioner 

på baggrund af et enkelt år. Men analysen kan bruges som en 

nulpunktsmåling, der kan give et fingerpeg og danne baggrund for 

opfølgende analyser. På sigt er det ambitionen at følge udviklingen i 

frafaldet på læreruddannelserne.  

 

Resume 

Analyserne viser bl.a. 

 At det samlede pointtal er faldet fra 33 til 31,5 fra 2013 til 2014.  

(NB: Det forventede gennemsnitlige pointtal er 24). Analyserne viser 

også, at der generelt blev givet højere point i 2013 kontrolleret for 

baggrundsvariable. Set i forhold til udmeldingen om ny vægtning af 

pointskalaen, må dette fald dog siges at være begrænset.  

 At pointfordelingerne generelt er højreskæve, da der bliver givet flere 

point i den høje ende end man ville forvente med en normalfordeling. 

Tendensen ser dog ud til at være aftaget en smule, så fordelingerne er 

mere normalfordelte i 2014. Standardafvigelsen er også steget en smule, 

hvilket indikerer, at der - som ønsket - er kommet lidt større variation i 

pointgivningen samlet set. 

 At køn ikke systematisk påvirker den samlede pointgivning. Det gør 

alder, den adgangsgivende karakterkvotient, og flere samtalesteder 

derimod. 

 At der i 2014 er givet 233 afslag på baggrund af samtalerne. Det er en 

forøgelse i forhold til i 2013, hvor der kun blev givet 74 afslag. I 2013 

udgjorde afslagene 3 pct. af dem der gik til samtale. I 2014 er det 12 pct. 

 I 2013 skete der - allerede før ansøgningen er sendt - en selvselektion 

for ansøgere med karaktergennemsnit under 7,0, som betyder, at disse 

ansøgere slet ikke søger. Det er endnu tydeligere ved optaget 2014. 

 At karaktergennemsnittet for de optagne er forsat stigende, så 

læreruddannelserne nu har et gennemsnit på 6,9 i 2014. Kvindernes 

karakterer ligger over gennemsnittet, men der er ikke sket nogen 

forskydninger mellem kønnene over årene. 

 At blandt de som ikke er gået til samtale (kontrolgruppen), er der 

generelt ikke forskel på andelen som falder fra inden for det første år, 



 

 Side     3/23 

før eller efter samtalerne blev indført. Dog ser det ud til, at frafaldet er 

reduceret blandt dem med høje adgangskvotienter (10 eller derover).  

 I gruppen som har været til optagelsessamtale i 2013, ser det ud til, at 

frafaldet det første år rent faktisk er reduceret en smule, fra ca. 20 pct. 

til 18 pct. Det er særligt i gruppen med de lave adgangskvotienter (2-

3,9), som har et lavere frafald det første år. Reduktionen er dog på 

kanten af at være statistisk signifikant. Der er også usikkerheder i 

koblingen mellem SIS og KOT-data, som skal undersøges nærmere, 

inden den endelige konklusion drages.  

 

Metode 

Notatet er lavet af Statistik og Analyse i UDS, som har undersøgt 

datagrundlaget fra optagelsesprocessen. Professionshøjskolerne supplerer 

dette med spørgeskemaundersøgelser om gennemførelsen af samtalerne.  

 

Del 1 og 2 tager udgangspunkt i det samlede dataudtræk fra 

professionshøjskolernes centrale samtalesystem LUBOSS, som er blevet 

sammenholdt med optagelsesstatus fra KOT pr. 1/10. Altså optaget 30. juli 

og efteroptaget i august.  Del 3 og 4 bruger data fra KOT for årene 2011-

2014, men kun optaget pr. 30/7. Dette datasæt er beriget med frafaldsdata 

fra professionsskolerne studieadministrative system SIS. 

 

Del 1. Analyse af pointgivningen  

I dette afsnit undersøges pointgivningen til de enkelte samtaler. Formålet er 

bla. at undersøge, om der er særlige forhold ved pointgivningen, som 

interviewpersonerne skal være opmærksomme på i optagelsessamtalerne i 

de kommende år. 

 

1.1 Optagelsessamtalernes 6 indholdsdomæner 

Optagelsessamtalerne består af 6 indholdsdomæner: 

1.1 Motivation 

1.2 Analytisk formåen 

1.3 Personlig integritet og samarbejde 

2.1 Kommunikationsevne 

2.2 Etisk formåen 

2.3 Faglig tekstforståelse og teksthåndtering 

 

 

Beregning af samlet pointtal og score 

Under optagelsessamtalerne skal der for hvert indholdsdomæne foretages 

individuelle separate vurderinger af ansøgerens præstation. Ansøgerens 

præstation vurderes på en skala fra 1-7 for hvert indholdsdomæne. 

Summen af de seks test giver det samlede pointtal. 

 

I 2013 var pointudmålingen tilrettelagt efter følgende skala: 
1 gives for den utilfredsstillende præstation. 
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3 gives for den jævne præstation. 

5 gives for den tilfredsstillende præstation. 

7 gives for den udmærkede præstation. 

 

Da pointgivningen lå ret højt i 2013, er der blevet udmeldt en ny 

pointudmålingsskala i 2014, hvor 4 er blevet middelpointtallet: 
1 gives for den utilfredsstillende præstation 

2 gives for den ujævne præstation 

3 gives for den jævne præstation 

4 gives for middelpræstationen 

5 gives for den gode præstation 

6 gives for den fortrinlige præstation 

7 gives for den fremragende præstation 

 

Minimumsscoren for at blive erklæret egnet til optagelse er 30. 

Den samlede score beregnes som adgangsgivende uddannelses 

karaktergennemsnit (inkl. bonus for tidlig start og højniveaufag) ganget 

med faktoren 1,5. Dette udløser mellem 3 og 10,4 point for henholdsvis 2 og 

6,9 som adgangsgivende karakterer, som lægges til det samlede pointtal for 

optagelsessamtalerne. For ansøgere uden adgangsgivende eksamen gives 

der 3 point til erstatning for adgangsgivende uddannelses 

karaktergennemsnit.  

 

På baggrund af den reviderede skala ses der i det følgende på, om 

pointgivningen har ændret sig på de to år. 
 

Tabel 1.1 – Gennemsnit af point for de seks domæner 

 
2013 2014 

Antal individer: 2.258 1.997 

1.1 Motivation 5,8 5,5 

1.2 Analytisk formåen 5,5 5,3 

1.3 Personlig integritet og 
samarbejde 

5,8 5,4 

2.1 Kommunikationsevne 5,3 5,1 

2.2 Etisk formåen 5,3 5,0 

2.3 Faglig tekstforståelse og 
teksthåndtering 

5,5 5,2 

Der er ikke væsentlig forskel på de seks domæner, men det ses at, 

kommunikationsevne og etisk formåen har været de største udfordringer 

begge år. Omvendt er det gået bedst for domænet motivation. 

Pointgivningen ligger en smule lavere i 2014 end i 2013. 

 
Tabel 1.2 – Gennemsnit af point for de 6 domæner fordelt på køn 

 
2013   2014   

 
kvinde mand kvinde mand 

Antal af individer 1.226 1.032 1.125 872 

1.1 Motivation 5,8 5,7 5,5 5,5 

1.2 Analytisk formåen 5,6 5,5 5,4 5,3 
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1.3 Personlig integritet og 
samarbejde 

5,6 5,5 5,4 5,4 

2.1 Kommunikationsevne 5,4 5,3 5,1 5,1 

2.2 Etisk formåen 5,3 5,3 5,0 5,0 

2.3 Faglig tekstforståelse og 
teksthåndtering 

5,5 5,5 5,2 5,2 

 

Der er kun marginalt forskel på, hvordan de to køn har klaret 

optagelsessamtalerne på de enkelte domæner. Kvinderne klarer den 

samlede optagelsessamtale en smule bedre end mændene i 2013, mens 

resultaterne er så godt som ens i 2014.  

 
Tabel 1.3 – Gennemsnit af point for de 6 domæner fordelt på alder i 2013 

  2013         

Alder under 20 20-25 26-30 31-40 over 40 

Antal individer 133 1.519 268 232 106 

1.1 Motivation 5,5 5,7 5,9 6 5,9 

1.2 Analytisk formåen 5,4 5,5 5,7 5,8 5,6 

1.3 Personlig integritet og 
samarbejde 

5,4 5,5 5,8 5,8 5,7 

2.1 Kommunikationsevne 5,4 5,3 5,5 5,2 5,2 

2.2 Etisk formåen 5,3 5,3 5,4 5,3 5,2 

2.3 Faglig tekstforståelse og 
teksthåndtering 

5,5 5,5 5,7 5,5 5,3 

Samlet pointtal 32,4 32,8 33,8 33,8 33 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.4 – Gennemsnit af point for de 6 domæner fordelt på alder i 2014 

  2014         

Alder: under 20 20-25 26-30 31-40 over 40 

Antal individer 394 1.178 187 156 73 

1.1 Motivation 5,2 5,6 5,6 5,8 5,5 

1.2 Analytisk formåen 5,1 5,4 5,4 5,6 5,4 

1.3 Personlig integritet og 
samarbejde 

5,1 5,4 5,5 5,8 5,5 

2.1 Kommunikationsevne 4,9 5,1 5,2 5,3 5,2 

2.2 Etisk formåen 4,8 5 5,2 5,3 5,1 

2.3 Faglig tekstforståelse og 
teksthåndtering 

5,1 5,2 5,4 5,5 5,2 

Samlet pointtal 30,2 31,5 32,4 33,4 31,8 

 

En sammenligning af 2013 og 2014 viser en stigning i gruppen af unge 

under 20, der til gengæld ligger lavere pointmæssigt. Det er aldersgruppen 
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26-30 og 31-40, der klarer sig bedst i 2013. I 2014 er det igen gruppen fra 

31-40, der klarer sig bedst. 

 

Figur 1.1 på næste side viser fordelingen af point for de 6 domæner for 2013 

og 2014 i forhold til en normalfordelingskurve1. Figuren viser også hvordan 

de faktiske gennemsnit (stiplet linje) placerer sig ift. det forventede 

gennemsnit på 4 (rød linje). 

 

Ved et første øjekast er det tydeligt at se, at fordelingerne generelt er 

højreskæve, da der bliver givet flere point i den høje ende end man ville 

forvente med en normalfordeling. Det gælder særligt for motivation, 

kommunikationsevne og faglig tekstforståelse, hvor der gives mange 6 og 7-

taller. Tendensen ser dog ud til at være aftaget en smule, så fordelingerne er 

mere normalfordelte i 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1.1 Test af normalfordeling i pointfordelingen for de 6 domæner 

 

1.1 Motivation 

 

1.2 Analytisk formåen 

  
1.3 Personlig integritet og samarbejde 2.1 Kommunikationsevne 

                                                        
1 Man skal være opmærksom på, at de 6 domæner i udgangspunktet er ordinale 
variable. Og da pointfordelingen har et begrænset udfaldsrum (1-7) vanskeliggør 
det en sammenligning med en normalfordeling.   



 

 Side     7/23 

  
2.2 Etisk formåen 2.3 Faglig tekstforståelse og teksthåndtering 

  
 

 

 

 

 

 

1.2. Sammenhæng mellem den samlede pointgivning i 

optagelsessamtalerne og forskellige baggrundsvariable 

 

Med udgangspunkt i de indledende bivariate oversigtstabeller, dykker 

denne del dybere ned i de identificerede mønstre i pointgivningen. 

Tabel 1.5 viser nogle centrale mål for den samlede pointgivning i 2013 0g 

2014. Bl.a viser tabellen, gennemsnit, median, minimum/maksimum, 

standardafvigelse etc. Tabellen viser, at det samlede gennemsnit er faldet 

fra 33 i 2013 til 31,5 i 2014. Det laveste samlede point var 12 i 2013 og 9 i 

2014, mens maksimum var 42 begge år. Standardafvigelsen er også steget 

en smule fra 5,16 til 5,39, hvilket indikerer at der - som ønsket - er kommet 

lidt større variation i pointgivningen samlet set. 

 
Tabel 1.5. Centrale mål for den samlede pointgivning i 2013 og 2014 

 AAR Cases      

  Valid  Missing  Total  

  N Percent N Percent N Percent 

POINT 2013 2.258 45,9% 2.664 54,1% 4.922 100,0% 

 2014 1.997 41,7% 2.794 58,3% 4.791 100,0% 

 
AAR POINT  Statistic 
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2013 Mean  32,99 

 90% Confidence Interval for Mean Lower Bound 32,81 

  Upper Bound 33,16 

 5% Trimmed Mean  33,21 

 Median  34,00 

 Variance  26,625 

 Std. Deviation  5,160 

 Minimum  12 

 Maximum  42 

 Range  30 

2014 Mean  31,52 

 90% Confidence Interval for Mean Lower Bound 31,32 

  Upper Bound 31,72 

 5% Trimmed Mean  31,71 

 Median  32,00 

 Variance  29,050 

 Std. Deviation  5,390 

 Minimum  9 

 Maximum  42 

 Range  33 

 

Figur 1.2 viser den gennemsnitlige pointgivning for alle prøvestederne i 

2014 (grøn) og 2013 (blå) for alle samtalerunder samlet set. Prøvestederne 

er rangordnet efter det samlede gennemsnit for 2013 og 2014, så steder 

med højest gennemsnit i perioden står øverst. Figuren viser også de faktiske 

gennemsnits placeringer ift. det forventede gennemsnit på 24 point (starten 

af skalaen), samt placeringen ift. det faktiske gennemsnit på 32,3 for 2013 

og 2014 samlet set (sort stiplet linje). Linjerne viser 90 pct. 

konfidensintervaller, som viser usikkerheden på gennemsnittene. Linjerne 

er ofte brede de steder hvor der er få observationer, fx skypesamtalerne.  

Det er ikke alle prøvesteder, som har afholdt prøver i både 2013 og 2014. Fx 

er Holbæk blevet lukket, og har derfor ikke afholdt prøve i 2014. Holbæk er 

dog stadig medtaget i figuren som referencepunkt. 
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Figur 1.2. Fordeling af de samlede pointgennemsnit på prøvesteder.  

2014 (grøn) og 2013 (blå). N=4255. 

 

 
 

Figuren viser både hvordan samtalestederne giver point ift. til hinanden, og 

om den gennemsnitlige pointgivning har ændret sig inden for den enkelte 

institution ift. sidste år. Det er også væsentligt at være opmærksom på hvor 

meget de samlede gennemsnit afviger fra det forventede gennemsnit på 24. 

 

I toppen af figuren er steder som Holbæk, Hjørring og Skive sammen med 

flere af skype-samtalerne. Her er de gennemsnitlige pointtal over det 

samlede gennemsnit for 2013-2014. I midten ligger steder som Roskilde, 

Århus, Zahle og Blaagaard/KDAS og Ålborg. Mens steder som Jelling, Fyn, 

Metropol, Haderslev, Esbjerg og Nr. Nissum ligger signifikant under det 

samlede gennemsnit (32,3) for alle prøvestederne. 
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Ses der isoleret på udviklingen inden for den enkelte institution er det 

interessant at bemærke, at nogle institutioner har en forholdsvis stabil 

pointgivning, der ikke afviger signifikant fra 2013; Hjørring, Silkeborg, 

Metropol og Esbjerg. Mens andre har væsentlig større udsving; Skive, 

Vordingborg, Århus, Ålborg, Nr. Nissum og særligt Bornholm. 

 

Det er derfor væsentligt at se nærmere på, hvordan de samlede point 

fordeler sig. Det kan gøres ved at teste om pointfordelingerne afviger fra en 

normalfordeling, da pointgivning ofte følger en normalfordeling.  

 
Figur 1.3. Test af normalfordeling i den samlede pointgivning 

 

 
 
Tests of Normality 

Kolmogorov-Smirnova Statistic df Sig. 
POINT 2013 ,091 2258 ,000 

 2014 
,070 1997 ,000 

 

 

 
 

Figur 1.3 viser den samlede pointfordeling for henholdsvis 2013 0g 2014. 

Det forventede gennemsnit på 24 er markeret med en rød linje. Af figuren 

fremgår det, at pointgivningen generelt ligger for højt i forhold til det det 

forventede gennemsnit på 24. I 2013 var der umiddelbart flere, som fik en 

samlet pointscore over det faktiske gennemsnit, sammenlignet med den 

forventede normalfordelingskurve. Denne tendens ser ud til at være aftaget 

en smule, så klokkeformen er blevet lidt mindre spids i 2014. Figuren viser 

også et såkaldt QQ-plot, som viser hvor meget den samlede faktiske 

pointfordeling afviger fra en normalfordeling. Selvom fordelingerne for 

2013 og 2014 ser tilnærmelsesvis normalfordelte (klokkeformede) ud, viser 

QQ-plottet og testen for normalfordeling, at pointgivningen ikke er helt 

normalfordelt omkring de faktiske gennemsnit (33 i 2013 og 31,5 i 2014). 
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Hverken i 2013 eller 2014. Det skyldes, at der er skævheder i fordelingen af 

de lave og høje point. 

 

De enkelte prøvesteder undersøges nu nærmere. Figur 1.4 viser 

pointfordelingen for de største samtalesteder. Flere prøvesteder fx Zahle og 

Blaagard/KDAS og Århus tenderer mod en normalfordeling i 

pointgivningen, men det er ikke et generelt træk for diagrammerne.  
 
Figur 1.4. Pointfordelingen på de største samtalesteder 

 

 
Tabel 1.6. Standardafvigelsen på pointfordelingen på de største samtalesteder.  

Sorteret faldende efter standardafvigelsen i 2014.  

  2013     2014     

  POINT     POINT     

  Gns. 
Standard 
afvigelse 

N Gns. 
Standard 
afvigelse 

N 

Læreruddannelsen Ålborg 33,2 5,5 187 30,7 6,3 179 

Læreruddannelsen Metropol 30,8 5,8 239 29,9 5,6 212 

Læreruddannelsen i Silkeborg 32,3 5,5 150 30,7 5,6 126 

Læreruddannelsen Bornholm 34,5 2 11 25,8 5,5 6 

Læreruddannelsen Haderslev 31,4 4,6 95 29 5,4 83 

Læreruddannelsen Roskilde 34,2 5 172 33,3 5,4 157 

Læreruddannelserne Zahle og 
Blaagaard/KDAS 

33,7 5 415 31,5 5,2 363 

Læreruddannelsen på Fyn 31,8 3,7 202 30,9 4,9 184 

Læreruddannelsen Esbjerg 30,2 4,8 121 29,9 4,6 119 

Læreruddannelsen Århus 34,1 4,5 295 33 4,6 259 

Læreruddannelsen Vordingborg 33,2 4,9 58 35,5 4,4 51 
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Læreruddannelsen Jelling 31,3 5,4 86 31,5 4,1 58 

Læreruddannelsen Nr. Nissum 30,8 4,2 38 27,6 3,9 30 

Læreruddannelsen Hjørring 36,3 3,1 53 34,6 3,8 58 

Læreruddannelsen Skive 36,3 2,8 63 33,4 3,7 68 

Læreruddannelsen Holbæk 38,6 3,2 40     0 

Samlet for alle stederne 33  5,16  2.258 31,5  5,39  1.997 

 

Tabel 1.6 viser den gennemsnitlige pointscore og standardafvigelsen for 

samtalestederne. Tabellen viser, i forlængelse af den forrige figur, hvor stor 

en variation, der er i den samlede pointgivning på tværs af samtalestederne.  

Steder som Ålborg, Metropol og Silkeborg har stor variation i 

pointgivningen, mens steder som Nr. Nissum, Hjørring og Skive har 

mindre. Generelt er standardafvigelsen steget fra 2013 til 2014. Det er 

særligt tilfældet for Ålborg, Haderslev, Bornholm, Fyn, Hjørring og Skive, 

hvor standardafvigelsen er steget med mere end 0,5. 

 

Den afsluttende del af denne analyse opstiller en model, som undersøger 

om der er baggrundsvariable, der påvirker forskellen i den samlede 

pointgivning i 2013 og 2014. Der testes for følgende variable 

 

● Køn [køn] 

● Alder [alder] 

● År for optagelsessamtale (2013 eller 2014) [AAR] 

● Typen af den adgangsgivende eksamen [ADG_TEXT] 

● Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende eksamen [KARAKTER_LODTR] 

● KOT-prioritering [prioritering] pr. 30/7 og ikke på samtaletidspunktet 

● Prøvestedet [samtale_inst] 

 
Tabel 1.7. Sammenhæng mellem samlet pointgivning og baggrundsvariable 

Dependent Variable:   POINT   

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 27235,029a 53 513,868 23,183 ,000 

Intercept 28291,483 1 28291,483 1276,377 ,000 

køn ,029 1 ,029 ,001 ,971 

alder 926,217 1 926,217 41,786 ,000 

AAR 1015,793 1 1015,793 45,828 ,000 

ADG_TEXT 4199,423 12 349,952 15,788 ,000 

KARAKTER_LODTR 5810,418 1 5810,418 262,138 ,000 

prioritering 3496,970 13 268,998 12,136 ,000 

samtale_inst 10566,994 24 440,291 19,864 ,000 

Error 93117,104 4.201 22,165   

Total 4559002,000 4.255    

Corrected Total 120352,133 4.254    

a. R Squared = ,226      

 

Modellen har en R2 på 0,226 hvilket betyder, at 22,6 pct. af variationen i 

den samlede pointscore, kan forklares med de udvalgte baggrundsvariable. 

Det er en ganske pæn forklaringskraft, og nok til at slå fast, at 

pointgivningen ikke er uafhængig af baggrundsvariable.  

 

Testen viser, at køn ikke har nogen signifikant betydning for den samlede 

pointscore, når der kontrolleres for de andre faktorer. Alder har en positiv 
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signifikant betydning, så pointscoren stiger en smule jo ældre ansøgeren er. 

Der er også en signifikant forskel mellem 2013 og 2014, hvilket bekræfter, 

at der generelt blev givet højere point i det første år med samtaler.  

 

Det ser også ud til, at typen af den adgangsgivende eksamen har en vis 

betydning. Bruges STX som referencepunkt viser testen, at personer med 

Ingeniør, GIF, HF, HHX og HTX opnår en lavere samlet score end STX’ere. 

Personer med ”andet adgangsgrundlag” opnår som de eneste generelt lidt 

højere point end STX. De resterende adgangsgrundlag har ingen betydning. 

Det er dog usikkert at tolke direkte på adgangsgrundlag, så variablen bør 

kun benyttes som en kontrolvariabel på samme måde som ansøgerens 

KOT-prioritering, der også indgår som kontrolvariabel.  

 

Karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen har en signifikant 

positiv betydning, så den gns. samlede pointscore stiger med ca. 0,5 point 

når adgangskvotienten stiger med 1. Med andre ord har 

karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen en hvis betydning 

for, hvordan optagelsessamtalen er gået. Dette harmonerer ikke helt med 

formålet med afholdelsen af optagelsessamtalerne, der netop skulle sikre, at 

folkeskolelæreruddannelsen både tiltrækker boglige og knap så boglige 

studerende – og hermed kan spejle eleverne, der også har forskellige evner 

og kompetencer. Effekten er dog forholdsvis begrænset, og vil til illustration 

fx betyde, at en person med en adgangskvotient på 2 forventeligt vil score 2 

point lavere end en person, der har en adgangskvotient på 6. 

 

Den indledende analyse af pointgennemsnit fordelt på samtalesteder viste, 

at der var signifikante forskelle i den samlede pointgivning på tværs af 

samtalesteder. De bivariate sammenligninger gjorde det dog ikke muligt at 

slå fast, om denne forskel skyldes samtalestedet i sig selv eller andre 

baggrundsvariable, som fx at nogle steder systematisk får ansøgere med 

højere karakterkvotient eller alder. Når der kontrolleres for de udvalgte 

baggrundsvariable viser det sig imidlertid, at samtalestedet har en stærk 

signifikant betydning. Når variablen inkluderes i analysen, stiger 

forklaringskraften (R2) fra 13,8 til 22,6 pct. Det er interessant, da 

samtalestedet - teoretisk set - ikke burde have en betydning. 

 

Disse steder giver en systematisk højere pointscore end forventet; Holbæk 

(blev lukket i 2014) og Vordingborg (face-to-face). Mens disse steder giver 

en systematisk lavere pointscore end forventet; Bornholm, Esbjerg, 

Haderslev, Jelling, Metropol, Nr. Nissum og Fyn. De resterende steder har 

ingen signifikant betydning for pointscoren. 
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Del 2. Analyse af ansøgerne og deltagerne i samtalerne 

I det følgende ser vi på resultatet af at afholde samtalerne. Hvem er blevet 

sorteret fra og hvordan?  

 
2.1 Ansøgere der ikke gik til samtale 

I det følgende undersøges gruppen af ansøgere, der blev inviteret til samtale 

og enten ikke bookede en samtale, eller bookede samtale uden at møde op. 

 
Tabel 2.1 – Samtalestatus for ansøgere inviteret til samtale 

  2013 
2014 

  

Samtalestatus Antal Karaktergennemsnit Antal Karaktergennemsnit 

booket samtale ikke fremmødt 51 4,9 67 5,0 

booket samtale og fremmødt 2.258 5,1 1.997 5,1 

ikke booket samtale 485 5,0 495 5,0 

Total 2.794 
 

2.559 
 

 

Det ses, at man i 2014 stadig ”taber” en del ansøgere på den forberedende 

proces, hvor ansøger selv skal booke samtale og møde op til deltagelse.  

Der er henholdsvis 19 pct. 0g 22 pct. i 2013 og 2014, der efter at være blevet 

inviteret til samtale enten ikke booker samtale eller ikke møder frem. 

 

Herefter ses på alders- og kønsfordelingen for gruppen, der blev inviteret til 

samtale uden efterfølgende at booke samtale eller at møde op til den. 

 
Tabel 2.2 – Alder og køn for gruppen, der ansøgte uden at gå til samtale 

  2013   2014   

Alder: kvinde mand kvinde mand 

under 20 24 13 67 24 

20-25 211 164 190 170 

26-30 30 31 20 28 

31-40 29 11 29 12 

over 40 18 5 13 8 

Total 312 224 320 242 

 

Der er en stigning i aldersgruppen under 20 år på bekostning af gruppen 

mellem 20-30 år i 2014. Kønsfordelingen er konstant, med overvægt på 

kvindesiden igen i 2014. 

 

2.2 Ansøgere der ikke bestod samtalen 

Herefter undersøges gruppen af ansøgere, der gik til samtale uden at bestå. 

Vi har kigget på, hvordan de enkelte afslag falder fordelt på prøvestederne. 

 
Tabel 2.3 – Ansøgere der ikke bestod samtalen fordelt på prøvesteder 

  2013 
2014 
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Institution 
Antal af 
individer 

Point- 
gennemsnit 

Karakter- 
gennemsnit 

Antal 
individer 

Point- 
gennemsnit 

Karakter-
gennemsnit 

Læreruddannelsen 
Bornholm    

** 16 5,2 

Læreruddannelsen 
Esbjerg 

5 19,8 4,3 14 22,9 4,4 

Læreruddannelsen 
Haderslev 

** 22,3 4,1 15 22,2 5,7 

Læreruddannelsen 
Silkeborg 

6 21,3 4,0 18 22 5,7 

Læreruddannelsen 
Jelling 

3 21,7 2,5 4 25,8 3,7 

Læreruddannelsen 
Metropol 

24 21,5 3,8 33 21,7 4,9 

Læreruddannelsen 
Nr. Nissum    

8 23,7 5,3 

Læreruddannelsen 
på Fyn 

4 23,5 3,4 21 24,6 5,5 

Læreruddannelsen 
Roskilde 

** 22 2,9 19 23,9 4,5 

Læreruddannelsen 
Skive    

** 29 5,3 

Læreruddannelsen 
Vordingborg 

** 21 2,5 4 26 6,2 

Læreruddannelsen 
Ålborg 

7 19,6 3,8 35 22,0 4,9 

Læreruddannelsen 
Århus 

8 23,3 3,3 18 23,5 5,1 

Læreruddannelserne 
Zahle og 

Blaagaard/KDAS 
9 21,6 3,6 40 23,1 4,6 

Total 74 21,5 3,7 233 23,0 5,0 

Anm.: For dataværdierne i 2014 forekommer pointværdier, der med tillagt karakterkvotient på minimum 3 vil få en 

score større end 30. Dette hænger sammen med at indtastningerne i Luboss er mangelfulde; for ansøgere der enten 

efterfølgende har fået en karakter over 7 eller trukket ansøgningen, har institutionen valgt ikke at færdigbehandle 

ansøgningen. Markeringen ** betyder at data er anonymiseret, da n er 3 eller mindre. 

 

Samtalerne har i 2014 givet anledning til 233 afslag. Det er en forøgelse i 

forhold til i 2013, hvor der kun blev givet 74 afslag på baggrund af 

samtalerne. Tallet skal ligeledes ses i relation til, at der var færre, der gik til 

prøve i år end sidste år.  

 

I 2013 udgjorde afslagene 3 pct. af dem der gik til samtale. I 2014 det oppe 

på 12 pct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 3. Analyse af ansøgere og optagne på læreruddannelsen 

2011-2014 

Der er dannet et udtræk fra KOT databasen for årene 2011-2014 som 

indeholder alle ansøgere pr. 30/7, som har søgt mindst en læreruddannelse. 

Datasættet indeholder alle disse ansøgeres uddannelsesønsker. En ansøger 

kan have op til 8 forskellige uddannelsesønsker hvert år. Der er kun brugt 

data for ansøgere, som har søgt inden den 5/7. I 2013 blev der optaget ca. 
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250 ekstra studerende i 2 optagelsesrunde i august til ledige pladser. Dette 

tal er steget i 2014 til ca. 320 ny-optagne. 

  

Antallet af 1. prioritetsansøgere er faldet kraftigt fra 2011 til 2014 med et 

fald på ca. 32 pct. (tabel 3.1). Kønsfordelingen har ikke ændret sig gennem 

årene, med ca. 60 pct. kvinder i begge år. Aldersfordelingen viser heller ikke 

nogen ændring i løbet af de fire år, som alle har ca. 20 pct. yngre end 21 år, 

ca. 50 pct. i alderen 21 til 24 år og ca. 30 pct. ældre end 24 år. 
  

Tabel 3.1. Fordeling af 1. prioritetsansøgninger 

  2011 2012 2013 2014 

Folkeskolelærer  563 700 633 786 

PH Lillebælt UC 382 345 306 246 

PH Metropol UC 465 392 373 303 

PH Sjælland UC 322 325 328 259 

PH Syddanmark 
EsbjergHaderslev 

325 286 289 200 

PH UC Nordjylland 316 380 308 256 

PH UCC 763 867 619 480 

PH VIA University 
College 

966 891 759 680 

Folkeskolelærer i alt  3-539 3.486 2.982 2.424 

 
Note: Andre uddannelser indeholder alle andre typer uddannelser udbudt gennem KOT pågældende år 

  
Figur 3.1. Første-prioritetsansøgere til læreruddannelserne fordelt på 

karaktergennemsnit 

 
  

Figuren viser 1.prioritetsansøgere til læreruddannelserne fordelt på 

karaktergennemsnit – kurven er moduleret med rullende gennemsnit.  
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I 2013 skete der - allerede før ansøgningen er sendt - en selvselektion for 

ansøgere med karaktergennemsnit under 7,0, som betyder, at disse 

ansøgere slet ikke søger. Det er endnu tydeligere ved optaget 2014 (figur 

3.1). Det kan skyldes, at optagelsessamtalerne medfører, at ansøgerne 

allerede på ansøgningstidspunktet skal have en større motivation til at 

gennemgå processen, og at dette afholder nogle ansøgere fra at søge. 

  

Antallet af optagne pr. 30/7 2014 sammenlignet med 2013 viser, at der er 

sket et fald på ca. 9 pct. (tabel 3.2). Men hvis man sammenligner med 2012 

- hvor der ikke var optagelsessamtaler - er faldet på 34 pct. 

  

Fordelingen mellem de optagnes prioritering viser, at læreruddannelserne 

øgede sin andel af 1.prioritets optagne med 4 procentpoint fra 2012 til 2013 

(Tabel 3.3), dette er nu faldet til 85 pct. i 2014, og er altså tilbage til 

niveauet i 2011 og 2012. 

  

 

 

Karaktergennemsnittet for de optagne er forsat stigende, så 

læreruddannelserne nu har et gennemsnit på 6,9 i 2014. Kvindernes 

karakterer ligger over gennemsnittet, men der er ikke sket nogen 

forskydninger mellem kønnene over årene. 

  
Tabel 3.2 Antallet af optagne 30/7 

  2011 2012 2013 2014 

  1.062 1.283 1.213 1.366 

PH Lillebælt UC 414 379 282 236 

PH Metropol UC 376 384 367 325 

PH Sjælland UC 317 342 257 223 

PH Syddanmark 
Esbjerg/Haderslev 

328 290 205 199 

PH UC Nordjylland 343 401 287 257 

PH UCC 872 960 564 480 

PH VIA University 
College 

910 891 689 683 

Folkeskolelærer i 
alt  

3.560 3.647 2.651 2.403 

  

Tabel 3.3 Fordelingen af de optagne på læreruddannelserne i forhold til deres 

prioriteringsønsker 

  2012     2013     2014     

Prioritet 
optagelses-

samtale 
Gns >= 7,0 i alt 

optagelses-
samtale 

Gns >= 7,0 i alt 
optagelses-

samtale 
Gns >= 7,0 i alt 

1 82% 93% 86% 87% 94% 90% 81% 89% 85% 

2 10% 4% 8% 8% 4% 6% 11% 8% 10% 

3 5% 2% 4% 2% 1% 2% 3% 1% 2% 

4 1% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 2% 

5 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 

6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 

7 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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8 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Tabel 3.4 Karaktergennemsnit for alle optagne 30/7 

  2011 2012 2013 2014 

PH Lillebælt UC 5,9 6,0 6,4 6,8 

PH Metropol UC 7,0 6,8 6,9 6,9 

PH Sjælland UC 5,7 5,9 6,0 6,5 

PH Syddanmark/Esbjerg/Haderslev 6,0 6,1 6,5 6,9 

PH UC Nordjylland 6,0 6,1 6,3 6,9 

PH UCC 5,9 5,9 6,3 6,8 

PH VIA University College 6,7 6,5 7,0 7,1 

Gennemsnit for alle optagne 6,2 6,2 6,6 6,9 

 

 

Del 4. Sammenhæng mellem frafald, optagelsessamtalerne 

og forskellige baggrundsvariable i perioden 2011-2014 

Med udgangspunkt i de indledende oversigtstabeller, dykker denne analyse 

dybere ned i spørgsmålet om samtalerne rent faktisk påvirker frafaldet? Og 

i så fald hvordan? Og om der er andre faktorer, der spiller ind? 

 

Datasættet indeholder oplysninger om samtlige optagne (12.260) til 

læreruddannelsen i perioden 2011-2014. De som var til samtale i 2013 har 

nu haft 1 år på uddannelsen. Det er derfor muligt at sammenligne frafaldet i 

perioden før samtalerne blev indført (2011-2012) med perioden efter 

(2013). I analysen ser vi på frafald op til 1 år efter uddannelsen er 

påbegyndt. Indledningsvist bør man dog være opmærksom på, at det endnu 

er for tidligt at drage håndfaste konklusioner på baggrund af et enkelt år. 

Der er også uoverensstemmelser mellem SIS og KOT, både ift hvornår 

afbruddet sker og hvornår personen er optaget. Det skaber øget usikkerhed. 

Men analysen kan bruges som en nulpunktsmåling, der kan givet et 

fingerpeg og danne baggrund for opfølgende analyser.  

  
Tabel 4.1. Antal optagne på læreruddannelserne 2011-2014 

    2011 2012 2013 2014 Total  

  
 

Gennemsnit >= 7,0 
1.218 1.223 1.228 1.262 4.931 

       

  optagelsessamtale 2.193 2.274 1.421 1.135 7.023 

  uoplyst 148 150 ** 6 306 

Total   3.559 3.647 2.651 2.403 12.260 

Anm: Markeringen ** betyder at data er anonymiseret, da n er 3 eller mindre. 

 

Tabel 4.1 viser antallet af optagne i perioden 2011-2014 fordelt på om deres 

snit var 7 eller højere, eller om de har været til optagelsessamtale. De 2.193 

optagne i 2011 og 2.274 optagne i 2012 har naturligvis ikke været til 

samtale, da ændringen først trådte i kraft i 2013, men de ”burde” have 

været det, da deres adgangskvotient var lavere end 7. Denne gruppe kan 
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derfor sammenlignes med de 1.421, som har været til samtale i 2013, og 

som nu har været på uddannelsen 1 år. Hvis samtalerne virker efter 

hensigten, vil vi forvente, at frafaldet inden for 1 år er lavere blandt de som 

blev optaget gennem en samtale i 2013 sammenlignet med dem, som blev 

optaget i 2011 og 2012 og som også havde en adgangskvotient under 7.  

Vi kan samtidigt bruge gruppen med et snit på 7 eller mere som en 

kontrolgruppe, for at sikre, at en evt. ændring ikke skyldes, at frafaldet er 

ændret generelt. Optagne i 2014 frasorteres i de videre analyser, da de 

endnu ikke har haft mulighed for at afbryde inden for 1 år. 

Indledningsvist viser tabel 4.2 det samlede antal og andel, som har afbrudt 

efter henholdsvis 1, 2 og 3 år opdelt på 2011, 2012 og 2013. 

 

Tabel 4.3 viser det samme, men her er der opdelt på før/efter samtalerne 

blev indført. Umiddelbart ser det ud til, at frafaldet inden for det første år er 

reduceret fra ca. 21 pct. i 2012 til 19 pct. i 2013. Men da frafaldet også var 19 

pct. i 2011, er det svært umiddelbart at konkludere noget. 

 
Tabel 4.2. Det samlede antal og andel, som har afbrudt efter henholdsvis 1, 2 og 3 år. 

Samlet 2011 2012 2013 Total 

Afbrud efter 1 år 662 779 500 1941 

  19% 21% 19% 20% 

Afbrud efter 2 år 256 264 15 535 

  7% 7% 1% 5% 

Afbrud efter 3 år 130 19 **  150 

  4% 1% 0% 2% 

I gang 2.211 2.299 1.948 6.458 

  62% 63% 74% 66% 

Ingen SIS oplysning 300 286 187 773 

  8% 8% 7% 8% 

Total 3.559 3.647 2.651 9.857 

  100% 100% 100% 100% 

Anm: Markeringen ** betyder at data er anonymiseret, da n er 3 eller mindre. Der er uoverensstemmelser mellem SIS 

og KOT, både ift hvornår afbruddet sker og hvornår personen er optaget. Det skaber øget usikkerhed i 

signifikanstesten. 

 
Tabel 4.3. Det samlede antal og andel, som har afbrudt før og efter samtalerne blev 

indført. 

Samlet 
FØR samtaler  

(2011-2012) 
EFTER samtaler  

(2013) 
Total 

Afbrud efter 1 år 1.441 500 1.941 

  20% 18% 19% 

Afbrud efter 2 år 520 15 535 

  7% 0,6% 5% 

Afbrud efter 3 år 149 ** 150 

  2% 0% 1,5% 

I gang 4.510 1.948 6.458 

  63% 74% 66% 

Ingen SIS oplysning 586 187 773 

  8% 7% 8% 
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Total 7.206 2.651 9.857 

  100% 100% 100% 

Anm: Markeringen ** betyder at data er anonymiseret, da n er 3 eller mindre. Der er uoverensstemmelser mellem SIS 

og KOT, både ift hvornår afbruddet sker og hvornår personen er optaget. Det skaber øget usikkerhed i 

signifikanstesten. 

 

Dykker vi dybere ned viser tabel 4.4 antallet og andelen, som har afbrudt 

for de hvor adgangskvotienten var 7 eller højere (kontrolgruppen). Tabel 

4.5 viser det samme for de, der har været til samtale (eller burde have været 

det).  
 

Tabel 4.4. Signifikanstest af antallet og andelen, som har afbrudt efter 1 år i 

kontrolgruppen.  

Kontrolgruppen 

 

Total 

FØR samtaler  

(2011-2012) 

EFTER samtaler 

(2013) 

 Afbrud År 1 Count 478 240 718 

Expected Count 478 240 718 

%  19,6% 19,5% 19,6% 

All other Count 1.963 988 2.951 

Expected Count 1.963 988 2.951 

%  80,4% 80,5% 80,4% 

Total Count 2.441 1.228 3.669 

Expected Count 2.441 1228 3669 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Testsa 

 Value df 

Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Exact Sig.  

(2-sided) 

Exact Sig.  

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,001b 1 ,978   

Continuity Correctionc ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,001 1 ,978   

Fisher's Exact Test    1,000 ,508 

Linear-by-Linear Association ,001 1 ,978   

McNemar Test    ,000d  

N of Valid Cases 3669     
 

Anm: Der er uoverensstemmelser mellem SIS og KOT, både ift hvornår afbruddet sker og hvornår personen er 

optaget. Det skaber øget usikkerhed i signifikanstesten. 

 

Tabel 4.4 viser, at blandt de som ikke er gået til samtale (kontrolgruppen), 

er der ikke forskel på andelen som falder fra inden for det første år, før 

eller efter samtalerne blev indført. Hvilket signifikanstesten også 

bekræfter.  

  

I gruppen som har været til optagelsessamtale (eller burde være det), ser 

det ud til, at frafaldet det første år rent faktisk er reduceret en smule, fra ca. 

20 pct. før til 18 pct. efter. I rækken ”expected count” kan man se, at der 

forventet set skulle være ca. 280 personer, der var faldet fra det første år 

såfremt der ikke var nogen forskel før og efter. Det faktiske tal er 259, 

hvilket betyder at ca. 20 færre end forventet er faldet fra det første år. 

 

Signifikanstesten viser, at der er mindre end 10 pct. sandsynlighed for at 

der ikke er en forskel i frafaldet før og efter. Denne forskel er dog på kanten 

af at være statistisk signifikant. Men da der er tale om populations- og ikke 

stikprøvedata, er usikkerheden lavere, og det kan derfor også være en fejl at 

konkludere, at der - rent statistisk - ikke er forskel. 
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Tabel 4.5. Signifikanstest af antallet og andelen, som har afbrudt efter 1 år i gruppen, der 

har været til optagelsessamtale (eller burde have været det) 

   Optagelsessamtale 
FØR samtaler 

(2011-2012)  
EFTER samtaler  

(2013) 
Total 

Afbrud År 1 Count 904 259 1.163 

  Expected Count 882 281 1.163 

  %  20% 18% 20% 

All other Count 3.563 1.162 4.725 

  Expected Count 3.585 1.140 4.725 

  %  80% 82% 80% 

Total Count 4.467 1.421 5.888 

  Expected Count 4.467 1.421 5.888 

  %  100% 100% 100% 

 

 Value df 

Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Exact Sig.  

(2-sided) 

Exact Sig.  

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,750b 1 ,097   

Continuity Correctionc 2,624 1 ,105   

Likelihood Ratio 2,788 1 ,095   

Fisher's Exact Test    ,100 ,052 

Linear-by-Linear Association 2,749 1 ,097   

McNemar Test    ,000d  

N of Valid Cases 5.888     

Anm: Der er uoverensstemmelser mellem SIS og KOT, både ift hvornår afbruddet sker og hvornår personen er 

optaget. Det skaber øget usikkerhed i signifikanstesten. 

 

Afslutningsvist viser tabel 4.6 afbrud for de optagne i 2011-2013 fordelt på 

år (før/efter), og på den adgangsgivende karakterkvotient. Det ser 

umiddelbart ud til, at frafaldet inden for det første år, særligt er blevet 

reduceret hos dem med lave karakterer (2-3,9 i adgangskvotient). Her er 

frafaldet reduceret fra henholdsvis 29 til 16 og fra 25 til 18 pct.  

 

Der ser ikke ud til at være en væsentlig ændring i frafaldet det første år i 

gruppen med et gennemsnit på 4- 9. Det ligger nogenlunde jævnt omkring 

de 19-20 pct. i perioden 2011-2013. 

 

I gruppen 10 eller højere er der igen en reduktion i frafaldet fra ca. 20-21 

pct. til 11-12 pct. 

 

Da der endnu er forholdsvis få i gruppen, der har været til samtale. Og da 

ændringen i frafaldet er forholdsvist begrænset (og på grænsen af at være 

statistisk signifikant), er det endnu for tidligt at undersøge, om der er 

baggrundsvariable – som fx karakterkvotient - der signifikant påvirker det 

lavere frafald inden for gruppen, der har været til samtale. Der er også 

usikkerheder i koblingen mellem SIS og KOT-data, som skal undersøges 

nærmere. Det er derfor vigtigt at der følges op på denne analyse de 

kommende år. 
 

Tabel 4.5. Afbrud det første år fordelt på karaktergennemsnit på den adgangsgivende 

eksamen 
 

Adgangsgivende eksamen 
[KARAKTER_LODTR] 

       



 

 Side     22/23 

      
FØR samtaler (2011-

2012) 
EFTER samtaler 

(2013) 
Total for perioden  

2,00 Afbrud År 1 Count 68 26 94 

    %  29% 16% 24% 

  All other Count 165 137 302 

    %  71% 84% 76% 

    Total 233 163 396 

3,00 Afbrud År 1 Count 196 33 229 

    %  25% 18% 24% 

  All other Count 585 147 732 

    %  75% 82% 76% 

    Total 781 180 961 

4,00 Afbrud År 1 Count 215 55 270 

    %  19% 19% 19% 

  All other Count 893 242 1.135 

    %  81% 81% 81% 

    Total 1.108 297 1.405 

5,00 Afbrud År 1 Count 247 81 328 

    %  21% 20% 20% 

  All other Count 953 321 1.274 

    %  79% 80% 80% 

    Total 1.200 402 1.602 

6,00 Afbrud År 1 Count 178 64 242 

    %  16% 17% 16% 

  All other Count 967 315 1.282 

    %  84% 83% 84% 

    Total 1.145 379 1.524 

7,00 Afbrud År 1 Count 197 102 299 

    %  20% 21% 21% 

  All other Count 776 382 1.158 

    %  80% 79% 79% 

    Total 973 484 1.457 

8,00 Afbrud År 1 Count 139 75 214 

    %  19% 22% 20% 

  All other Count 575 260 835 

    %  81% 78% 80% 

    Total 714 335 1.049 

9,00 Afbrud År 1 Count 81 45 126 

    %  18% 18% 18% 

  All other Count 377 205 582 

    %  82% 82% 82% 

    Total 458 250 708 

10,00 Afbrud År 1 Count 42 13 55 

    %  21% 11% 17% 

  All other Count 159 104 263 

    %  79% 89% 83% 

    Total 201 117 318 

11 eller højere Afbrud År 1 Count 19 5 24 
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    %  20% 12% 18% 

  All other Count 76 37 113 

    %  80% 88% 82% 

    Total 95 42 137 

Total Afbrud År 1 Count 1.382 499 1.881 

    %  20% 19% 20% 

  All other Count 5.526 2.150 7.676 

    %  80% 81% 80% 

    Total 6.908 2.649 9.557 

Anm: Der er uoverensstemmelser mellem SIS og KOT, både ift hvornår afbruddet sker og hvornår personen er 

optaget. Det skaber øget usikkerhed i signifikanstesten. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


