
 

Uddannelse 
23. november 2021 

 

 

 

Overgang fra bachelor til kandidat, årgang 2018 

Overgangstabeller fra bachelor til kandidat er nu i statistikbanken 

Tabeller over uddannelsesforløb dækkende for overgangen mellem bachelor 

og kandidat er nu at finde i statistikbanken, for perioden 2003-2020. 

Tabellerne dækker over de akademiske bacheloruddannelser, og inkluderer 

derfor ikke overgangen mellem gennemførte professionsbachelorer og videre 

uddannelse.  

 

Antallet af gennemførte bachelorer er relativt lille ift. lignende tabeller over 

andre uddannelser i statistikbanken. Hver studerende udgør for hver årgang i 

sig selv 1-2 pct. af alle gennemførsler. Andelen af bachelorer, der tager en 

videre kandidat kan derfor variere en del fra år til år. 

 

 

Samlet oversigt 

Tabel 1: Overgang til kandidat inden for 2 år efter gennemført 
akademisk bachelor, opdelt på køn; årgang 2018 

 Uddannelsesstatus på kandidat 

  Aktiv Gennemført Afbrudt Ej påbegyndt I alt 

Mænd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 2 1 4 15 

Kvinder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 7 1 5 28 

I alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   23 9 2 9 43 

Note: Inkluderer ikke professionsbachelorer 

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDTRBA1). 

 

 

Metode 

Formål 

Formålet med denne statistik er at måle andelen af studerende der 

gennemfører en akademisk bacheloruddannelse, som fortsætter i og 

gennemfører en kandidatuddannelse indenfor 1-10 år.  

 

Datagrundlag 

Statistikken er lavet på baggrund af de eksisterende registre, som ligger til 

grund for statistikken over gennemførte uddannelsesforløb, påbegyndte 

uddannelsesforløb og aktive studerende for perioden 2003 og frem.  

https://bank.stat.gl/UDDTRBA1
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Statistikken dækker kun de akademiske bacheloruddannelser, og 

professionsbachelorer er derfor ikke inkluderet i datagrundlaget.  

 

Metode 

De studerende, som har gennemført en akademisk bacheloruddannelse, 

sammenkøres for de efterfølgende 1-10 år efter slutåret med registrene over 

påbegyndte uddannelsesforløb, gennemførte uddannelsesforløb og aktive 

studerende.  

 

For hvert år får de studerende en status, der angiver, om de er aktive på en 

kandidatuddannelse, eller om de har gennemført uddannelsen i ét af de 

forudgående kalenderår. Personer, som efter bacheloren har påbegyndt en 

kandidat, men ikke er registreret som værende aktive eller har gennemført 

uddannelsen, får statussen ”afbrudt”.  De personer, som ikke er påbegyndt en 

kandidat efter bacheloren, får statussen ”ej påbegyndt”. 

 

Statustidspunkt 

Angiver det antal år efter en gennemført bacheloruddannelse, hvor 

uddannelsesstatus opgøres pr. 31. december. 

 

Uddannelsesniveau 

Uddannelsesniveauet klassificeres efter International Standard Classification 

of Education (ISCED) 2011. Grønlands Statistik har udgivet en 

uddannelsesnomenklatur, der gør det muligt at se præcis, hvilke uddannelser, 

der indgår i et givet uddannelsesområde eller ISCED-kategori. Nomenklaturen 

kan findes på www.stat.gl under Uddannelse. Klik på den seneste publikation 

og derefter på Metode.  

 

Uddannelsesstatus 

Angiver personens uddannelsesstatus ultimo året på det valgte 

statustidspunkt. Uddannelsesstatussen er opgjort i følgende rækkefølge: 

 

 aktiv i uddannelse 

 gennemført uddannelse 

 afbrudt uddannelse 

 ej påbegyndt uddannelse 

 

Opgørelse  

Statistikken over overgangen fra akademisk bacheloruddannelse til kandidat 

opgøres som antallet af personer, som er aktiv, har gennemført, afbrudt eller 

ikke er påbegyndt en uddannelse 1-10 år efter, at de har gennemført en 

gymnasial uddannelse.  

 

Tabellerne opgøres efter køn. 

 

Begrænsninger og faldgruber 

I statussen ”afbrudt” indgår også studerende under orlov.  

 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
file://///knno.local/files/stat/sasdata/STATPUBL/da/UD/202112/www.stat.gl%20
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Statistikken tager udgangspunkt i personer, som har gennemført en 

akademisk bachelor, og undervejs har modtaget støtte og/eller særydelser fra 

det grønlandske uddannelsesstøttesystem. De personer, som efterfølgende 

tager en uddannelse uden om dette, vil indgå med statussen ”ej påbegyndt 

uddannelse”.  

 

 

PUBLSLUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Signatur forklaring: 
… Oplysninger foreligger ikke 
.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn 
. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 
0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed 
- Nul 
* Foreløbigt eller anslået tal  

 

Eventuel henvendelse 

Anders Blaabjerg 

E-mail: abla@stat.gl 
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