
 

Uddannelse 

 

Notat vedrørende implementering af UNESCO’s 
International Standard Classification of Education - 
version 2011 i Grønland 

Arbejdet med UNESCO’s nye ISCED2011 klassifikation i Grønland er sket i 2. 

halvår af 2013 i et samarbejde mellem Grønlands Statistik og Departement for 

Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling (IIKNN). Det skal bemærkes, at 

Grønland derved er et af de første områder i verden, der anvender denne 

klassifikation. Dette notat indeholder oplysninger om klassificering og 

kategorisering af uddannelser efter ISCED version 2011 og overvejelser gjort 

herved. 

 

Overordnet indeholder ISCED2011 to måder at klassificere uddannelser på; 

enten efter uddannelsesprogrammet eller efter de opnåede 

uddannelseskompetencer. Grønlands Statistik og IIKNN har valgt kun at 

kategorisere uddannelserne efter uddannelsesprogrammer indtil videre. Det 

betyder, at et gennemført uddannelsesprogram skal betragtes som en opnået 

uddannelseskompetence.  

 

1. ciffer i ISCED2011-kategoriseringen angiver, hvilket niveau uddannelsen 

befinder sig på. I forbindelse med de videregående uddannelser er 

uddannelser på bifag/sidefagsniveau klassificeret som en 

kandidatuddannelse, idet bifaget indgår som en del af både bachelor- og 

kandidatuddannelsen. Klassifikationen omfatter kun én type Ph.d., da det ikke 

er muligt at skelne mellem de forskellige typer af Ph.d. i de tilgængelige data. 

 

2. ciffer i ISCED2011-kategoriseringen angiver uddannelsesretningen 

afhængigt af 1. ciffer (uddannelsesniveauet). Uddannelserne er kategoriseret 

som almen/akademisk eller som erhvervsfaglig/erhvervsrettet. Da 

uddannelserne er klassificeret efter uddannelsesprogrammet og ikke de 

opnået kompetencer/efterfølgende erhverv, er alle korte videregående 

uddannelser og professionsbacheloruddannelser kategoriseret som 

erhvervsrettede på 2. ciffer, da de som udgangspunkt indeholder ét eller flere 

praktikophold hos virksomheder eller offentlige institutioner under 

uddannelsesforløbet. 

 

3. ciffer i ISCED2011-kategoriseringen kategoriserer uddannelserne efter, 

hvorvidt de giver adgang til uddannelser på højere niveau. Der er taget 

udgangspunkt i Danmarks Statistiks kategorisering på 3. ciffer af ISCED2011. 

I forbindelse med de uddannelser der kun udbydes i Grønland, er 

kategoriseringen sket ud fra Grønlands Statistiks vurdering. 



Notat vedrørende implementering af UNESCO’s International Standard 

Classification of Education - version 2011 i Grønland – side 2 

4.-7. ciffer i ISCED2011-kategoriseringen inddeler uddannelserne i områder. 

Der er indført en generel kode (0) på 7. ciffer, således at uddannelser der ikke 

kan specificeres yderligere, bliver kodet som generelt inden for 

hovedområdet. Uddannelser, der indeholder mere end ét uddannelsesområde 

på 4.-7. ciffer, og hvor det er svært at vurdere, hvilket af de to områder, der 

vægter mest i uddannelsen, er kategoriseringen sket ud fra det område, der 

står først i uddannelsens navn. Eksempler herpå er Forsikringsmatematiker og 

HA-filosofi. 

 

Generelt er der hentet referencer fra Danmarks Statistiks kategorisering af 

ISCED2011, når der er opstået tvivl. Imidlertid har Danmarks Statistik i 2013 

alene kodet 1.-3. ciffer i deres uddannelseskoder efter ISCED 2011 og dermed 

ikke ”fields”. Grønlands Statistik og IIKNN har imidlertid valgt at kode 

uddannelsesområderne (4.-7. ciffer) efter The Final Draft som UNESCO har 

udsendt dateret i 8. august 2013 forud for den 37. kongres i Paris hvor ”field”-

delen af ISCED-2011 debatteredes i november 2013. 

 

 

 


