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1 Indledning 

Pædagoguddannelsen UCC gennemførte i januar og februar 2015 en undersøgelse 
blandt dimittender, der var dimitteret efter marts 2011 og tilmed januar 2014. I denne 
rapport fremlægges resultater fra undersøgelsen.  
Dimittendundersøgelsen er gennemført på baggrund af en spørgeskemaskabelon, som 
UCC anvender på tværs af uddannelser1. Spørgeskemaskabelonen er tilpasset pæda-
goguddannelsen og har gennemgået en kvalificering gennem pilottestning og input fra 
uddannelsen.  
 

 Formål og fokus 

I undersøgelsen er der særligt fokus på dimittendernes vurderinger af deres kompe-
tencer og kompetencernes relevans for arbejdet inden for professionen, men der sø-
ges også viden om forskellige aspekter af dimittendernes arbejdsliv og overvejelser 
omkring uddannelsen. Formålet med undersøgelsen er at kvalitetssikre og –udvikle 
uddannelsens relevans i forhold til professionen. Systematisk viden fra og om dimit-
tender er et af fokusområderne i UCC’s kvalitetssystem og et krav i forbindelse med 
både uddannelses- og institutionsakkreditering. Undersøgelsen indgår i pædagogud-
dannelses løbende udvikling af uddannelsen og opfølgningen beskrives i forbindelse 
med uddannelsens systematiske kvalitetsarbejde (kvalitetsnotater og handleplaner).  
Målgruppen for denne rapport er uddannelsens ledelse, der kan anvende rapportens 
resultater i det løbende kvalitetsarbejde, herunder i dialog med undervisere, stude-
rende, kommende studerende og aftagere. 

 Design og indhold 

Udformningen af spørgeskemaskabelonen er baseret på inspiration fra Ny Dansk Kva-
lifikationsramme, andre dimittendundersøgelser (andre UC’er, Högskolan i Oslo) og te-
ori om transfer mellem uddannelse og arbejde. UCC’s dimittendundersøgelsesskabe-
lon vægter både uddannelsesspecifikke og mere generelle spørgsmål.  
Spørgeskemaskabelonen, som undersøgelsen har taget udgangspunkt i, indeholder 
både åbne og lukkede svarkategorier. Undersøgelsens resultater kan også suppleres 
med mere kvalitative tilgange. For at kunne rekruttere dimittender til eventuelle ef-
terfølgende interview, har dimittenderne oplyst deres telefonnummer i spørgeske-
maet, såfremt de ønsker at deltage.  
Spørgeskemaet indeholder spørgsmål af faktuel art, eksempelvis hvilken type beskæf-
tigelse dimittenderne er i og hvor hurtigt efter endt uddannelse, de kom i arbejde. 
Spørgeskemaet består også af en række mere holdnings- eller erfaringsprægede 
spørgsmål, eksempelvis betydningen af de kompetencer dimittenderne har tilegnet sig 
gennem uddannelsen.  
Dimittenderne havde mulighed for at kommentere på selve spørgeskemaet i en åben 
svarboks, efter de havde færdigudfyldt spørgeskemaet. Spørgsmålene i spørgeske-
maet er udformet således at nogle spørgsmål og svarkategorier er formuleret fælles 
for alle uddannelser og nogle er uddannelsesspecifikke. Uddannelsen har haft mulig-
hed for at vælge spørgsmål fra eller til.  
 
 

 
1 Videreuddannelsen i UCC benytter en anden skabelon end grunduddannelserne.  
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Spørgeskemaet har navnet ”Fra uddannelse til arbejdsliv” og indeholder følgende 
overskrifter: 

 Beskæftigelse 

 Kompetencer 

 Gennemførsel af uddannelsen 

 Overgangen fra uddannelse til arbejde 

 Efter- og videreuddannelse 
 
Overskrifterne fungerer som rammen for denne rapport. 

 Distribution af spørgeskemaet 

Der er sendt et link til det elektroniske spørgeskema ud til dimittenderne. Linket er 
sendt via breve til dimittendernes postadresse. Derudover er der sendt e-mail til de 
dimittender, hvor en e-mailadresse var tilgængelig i det studieadministrative system 
SIS. Spørgeskemaet er besvaret elektronisk.  
Rykkerbreve er sendt til de dimittender, som ikke i første omgang besvarede skemaet, 
ligesom der blev afsendt rykkermails til de oplyste mailadresser. Dataindsamlingen er 
foregået fra start februar 2015 til start marts 2015.  

 Undersøgelsens population og svarprocent 

Spørgeskemaet er distribueret til de færdiguddannede pædagoger som dimitterede 
fra april 2011 til og med januar 2014. Undersøgelsen inkluderer alle UCC’s udbudsste-
der af pædagoguddannelsen. Dimittender fra Bornholm medtages i de samlede tal, 
men indgår ikke i sammenligninger mellem uddannelsessteder, eftersom de har en 
væsentlig lavere population og et væsentligt lavere antal respondenter end de øvrige 
uddannelsessteder. Både dimittender fra merituddannelsen, dimittender fra studie-
ordningen fra 1999 og studieordningen fra 2007 er blevet adspurgt. I alt er spørgeske-
maerne sendt til 3.118 dimittender. 798 dimittender har besvaret skemaet, hvilket gi-
ver en svarprocent på 25 %. Selvom svarprocenten er tilfredsstillende set i lyset af, at 
det kan være svært at få dimittenderne til at besvare spørgeskemaet, er det vigtigt at 
supplere de data der fremgår af rapporten med anden viden på området, fx nøgletal 
vedr. beskæftigelse eller anden type viden fra og om dimittenderne. 
Figur 1 og 2 viser hvorvidt fordelingen på studieordning er forskellige i populationen 
(alle adspurgte dimittender) og respondenterne (de dimittender som har besvaret 
spørgeskemaet). Fordelingen af respondenter på de 3 uddannelsesordninger er ikke 
statistisk repræsentativ i forhold til fordelingen af dimittender på de 3 uddannelses-
ordninger i populationen (se figur 1 og 2).  
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I forhold til årstal for dimission er respondentgruppen statistisk set repræsentativ for 
populationen. I forhold til dimittendernes gennemsnitsalder ved dimissionstidspunk-
tet er respondentgruppen ikke repræsentativ for populationen (gennemsnittet er 
cirka 30,7 år i respondentgruppen og 29,4 i populationen). Til gengæld er kønsforde-
lingen repræsentativ for populationen.  

1.4.1 Udbudssteder  
Undersøgelsen er tilnærmelsesvis repræsentativ når det gælder fordeling på uddan-
nelsessteder. I forhold til udbudssteder er Frøbel underrepræsenteret med cirka 5 pro-
centpoint og Nordsjælland overrepræsenteret med cirka 3 procentpoint.  Selvom un-
dersøgelsens svarprocent er på 25 %2, har den alligevel en vis tyngde i kraft af den 
store population, og det faktum at fordelingerne på studieordningerne og udbudsste-
der er tilnærmelsesvis ens i populationen og respondenterne.  
 
 

 
2 Gennemførte besvarelser og ”Nogle svar” er slået sammen i den endelige svarprocent.  

Pædagog 
1999; 1%

Pædagog 
2007; 81%

Merit 
2008; 
17%

Figur 2: Studieordninger -
respondenter

Pædagog 
1999
2%

Pædagog 
2007 86 

%

Merit 
2008
12%

Figur 1: Studieordninger -
hele populationen 
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Bornholm
2%

Storkøbenhavn
20%

Nordsjælland
18%

Figur 3: Udbudssteder respondenter
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 Vurdering og anvendelse  

Kvalitetsenheden har i samarbejde med Pædagoguddannelsen UCC stået for denne 
rapport. Alle besvarelser er behandlet fortroligt, og i analysen fremgår det ikke, hvilke 
svar den enkelte dimittend har afgivet.  
Nogle af spørgsmålene i skemaet er besvaret på en skala fra 1-10. I analysen fremgår 
gennemsnitstal for disse vurderinger. Tallet viser ikke hvad den enkelte har svaret og 
hvordan svarene fordeler sig på skalaen, men hvad dimittenderne har svaret i gennem-
snit.  
 
Hvis de enkelte besvarelser ”bag” et middelgennemsnit varierer meget henover svar-
skalaen, suppleres gennemsnitstallet nogle steder med et indblik i hvordan dimitten-
dernes svar fordeler sig. Derudover sammenholdes enkelte svar med svar på øvrige 
spørgsmål i undersøgelsen. 
 
Dele af undersøgelsen består af åbne spørgsmål, hvor dimittenderne har svaret i tekst-
form. Alle udsagn er læst og kategoriseret således at gentagne eller lignende udsagn 
samles. Udsagn som kan perspektivere eller underbygge de kvantitative resultater 
medtages i rapporten.   
 
For at se om de samlede tendenser har mere eller mindre udslag på bestemte udbuds-
steder, skelnes der nogle steder mellem UCC’s forskellige udbudssteder. Hvis der i ana-
lysen ikke er kommenteret på forskelle mellem udbudsstederne, skal tendensen be-
tragtes som værende gennemgående. Nogle af resultaterne i rapporten er opdelt på 
studieordninger. Grundet antallet af respondenter er denne inddeling kun opgjort i 
ordinære uddannelse og merituddannelsen.  
 
Undersøgelsens resultater er særligt anvendelige via sammenligninger over tid og i 
sammenligninger med andre uddannelsers dimittendundersøgelser.   
  
Som nævnt i indledningen er undersøgelsen en del af Pædagoguddannelsen UCCs lø-
bende udvikling af uddannelsen og den konkrete opfølgning beskrives i forbindelse 
med uddannelsens systematiske kvalitetsarbejde (kvalitetsnotater og handleplaner for 
kvalitetssikring og -udvikling).  

København
24%

Sydhavn
15%

Frøbel
25%

Bornholm
2%

Storkøbenhavn
19%

Nordsjælland
15%

Figur 4: Udbudssteder population 
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2 Opsummering af undersøgelsens resultater 

 Beskæftigelse, specialiseringer og arbejdsområder 

4 ud 5 dimittender der har svaret på spørgeskemaet er i arbejde inden for det pæda-
gogfaglige område. De fleste dimittender arbejder fuldtid og er ansat i den kommunale 
sektor. Den geografiske spredning er stor, men næsten halvdelen arbejder i Køben-
havn eller Frederiksberg.  Størstedelen af dimittenderne har fået job inden for et halvt 
år efter de færdiggjorde deres uddannelse, og en stor del af dem inden de afsluttede 
uddannelsen. Lidt over halvdelen arbejder inden for dagtilbudsområdet og en fjerdel 
inden for skole- og fritidsområdet.     

 Kompetencer og rustethed 

Generelt vurderer dimittenderne, at de har erhvervet sig de pædagogfaglige kompe-
tencer, der spørges til i undersøgelsen.  
De kompetencer som dimittenderne primært vurderer at have tilegnet sig handler om 
at forholde sig reflekterende i arbejdet som pædagog, at handle i pædagogisk praksis 
i lyset af relevante teorier og metoder, at indgå i professionelle relationer med bru-
gerne samt at handle selvstændigt i pædagogisk praksis. 
De kompetencer der gennemsnitligt vurderes lavest, i forhold til om dimittenderne har 
tilegnet sig dem på uddannelsen, handler om at samarbejde med forældre og pårø-
rende samt at kunne anvende it didaktisk i det pædagogfaglige arbejde. 
 
Alle kompetencer vurderes i gennemsnit meget højt i forhold til, hvor vigtige kompe-
tencerne er i det pædagogiske arbejde dog med undtagelse af den kompetence, der 
omhandler at kunne anvende IT didaktisk inden for det pædagogfaglige område, som 
ikke vurderes at være helt så vigtig i det pædagogfaglige arbejde som resten af kom-
petencerne. 
 
Kompetencer hvor der er størst forskel på vurderingen af hhv. i hvilken grad man har 
tilegnet sig kompetencen på uddannelsen og hvor vigtig den er i det pædagogfaglige 
arbejde handler om: samarbejdet med forældre og pårørende, at kunne påtage sig en 
faglig autoritet i samspillet med relevante interessenter i det pædagogiske arbejde og 
at samarbejde med kolleger (her ligger vurderingen af betydningen højere end vurde-
ringen af i hvilken grad, man har tilegnet sig den via uddannelsen).  
 
Dimittenderne føler sig i højere grad rustet til arbejdet som pædagog i dag (1-4 år efter 
dimission) end de gjorde, da de dimitterede.  

 Fra uddannelse til arbejdsliv, arbejdet som pædagog og gen-

nemførsel af uddannelsen  

Undersøgelsen viser, at blandt de faglige forløb der spøges til, er praktikforløbet det 
faglige forløb som, dimittenderne vurderer, har haft størst betydning for arbejdet som 
pædagog.    
 
En fjerdedel af dimittenderne overvejede undervejs i uddannelsen at afbryde den. De 
begrundelser flest angiver er, at det faglige niveau var for lavt, at der var problemer 
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vedrørende undervisningsformerne og at indholdet i uddannelsen ikke var stærkt nok 
knyttet til arbejdet som pædagog. 
Det er hovedsagligt interessen for at blive pædagog, der fastholdt dem i at fortsætte 
deres uddannelsesforløb.  
 
Gennemsnitligt vurderer dimittenderne i middel grad (5,2) at omverdenen respekte-
rer arbejdet som pædagog, de enkelte besvarelser breder sig dog over hele vurde-
ringsskalaen.  
 
En overvægt af dimittenderne mener i høj grad, at arbejdet som pædagog er det 
rette for dem (gennemsnitstal på 8,2), og de vil i overvejende grad anbefale Pæda-
goguddannelsen UCC til andre.   

 Efter- og videreuddannelse 

En fjerdedel af dimittenderne er i gang med eller har afsluttet en efter- eller videreud-
dannelse. Størstedelen af dem er i gang med eller har afsluttet en kandidatuddannelse. 
Den primære motivation for valg af efter- eller videreuddannelse for dimittenderne 
som har afsluttet eller er i gang med en efter- eller videreuddannelse, er deres person-
lige interesse for fagområdet.  
De som overvejer en efter- eller videreuddannelse, overvejer hovedsagligt en kandi-
datuddannelse og en uddannelse relateret til dagtilbudsområdet.    
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3 Fremstilling af undersøgelsens resultater 

 Beskæftigelse 

Dimittenderne er i undersøgelsen blevet spurgt til deres nuværende beskæftigelsessi-
tuation, herunder hvor lang tid efter dimission de fik deres første job og inden for hvil-
ket pædagogfagligt område, de arbejder. 
Undersøgelsen viser, at en stor andel af dimittenderne på nuværende tidspunkt er be-
skæftiget. 82 % har således et job inden for det pædagogfaglige område og kun 2 % er 
ansat uden for det pædagogfaglige område. 8 % er under uddannelse og 5 % har svaret 
”Andet” mens 3 % er ledige.    
Af de 5 % respondenter der har svaret ”Andet”, fremgår det af de kvalitative kommen-
tarer, at flertallet er under uddannelse og samtidig i et ansættelsesforhold. De uddan-
nelser der nævnes, omfatter blandt andet politiuddannelsen og videregående uddan-
nelser inden for pædagogfaglige områder.   

 
Af de respondenter, som har arbejde inden for det pædagogfaglige område, nævner 
36 %, at de ikke har fuldtidsarbejde. Af de kvalitative kommentarer fremgår det, at det, 
for manges vedkommende, er fordi de er ansat som pædagog på et fritidshjem, hvor 
stillingen ikke er på 37 timer.  
På spørgsmålet om hvilken sektor de som arbejder inden for det pædagogfaglige om-
råde er ansat i, svarer 84 %, at de arbejder i den kommunale sektor3, 10 % har svarer 
”Andet”, som ifølge de kvalitative kommentarer primært er private ansættelser eller 
ansættelser på selvejende institutioner.  
Rent geografisk arbejder de beskæftigede dimittender hovedsagligt i Københavns 
Kommune (40,9 %) og cirka 4 % af respondenterne arbejder i udlandet, 5 % af dimit-
tenderne arbejder i Frederiksberg kommune og 7,5 % i Gladsaxe kommune.  
 

 
3 Den øvrige svarmulighed var ”Den regionale sektor”, ”Andet” og ”Ved ikke”.  

I arbejde inden for 
det 

pædagogfaglige 
område

82%

I arbejde uden for det 
pædagogfaglige område

2%

Under uddannelse 
uden at være i et 

ansættelsesforhold
8%

Ledig
3%

Andet
5%

Figur 5: "Er du på nuværende tidspunkt…"
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3.1.1 Hvornår dimittenderne kom i arbejde 
Af figur 6 fremgår det, at størstedelen af dimittenderne er kommet hurtigt i arbejde. 
51 % havde et arbejde inden de afsluttede uddannelsen og yderligere 36 % kom i ar-
bejde indenfor 3 måneder efter afsluttet uddannelse.  
 

 
 
 
45 % af dimittenderne har eller har tidligere haft jobs, der hvor de tilbragte en praktik-
periode.  
 
Af figur 7 fremgår en sammenstilling af spørgsmålet om, hvornår dimittenderne fik 
arbejde og spørgsmålet om, hvorvidt dimittenderne har eller har haft arbejde på et 
tidligere praktiksted. Eksempelvis har 50 % af de dimittender, som kom i arbejde under 
1 måned efter de afsluttede deres uddannelse, et job der hvor de var i praktik, eller de 
har haft et job, der hvor de var i praktik.    
 
 

 
 
 
 

51%

17%

19%

7%

5%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Før jeg afsluttede min uddannelse

Under 1 måned efter jeg afsluttede min…

1 - 3 måneder efter jeg afsluttede min…

4 - 6 måneder efter jeg afsluttede min…

7-12 måneder efter jeg afsluttede min…

Over 1 år efter jeg afsluttede min…

Figur 6: "Hvad lang tid efter endt uddannelse kom du i 
arbejde?"
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37%

48%

35%

19%
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63%

52%

65%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Før jeg afsluttede min uddannelse

Under 1 måned efter jeg afsluttede…

1 - 3 måneder efter jeg afsluttede…

4 - 6 måneder efter jeg afsluttede…

7-12 måneder efter jeg afsluttede…

Over 1 år efter jeg afsluttede min…

Figur 7: "Har du eller har du tidligere haft arbejde, 
der hvor du var i praktik?"

Ja Nej
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 Specialiseringer og arbejdsområder 

45 % af respondenterne har gennemført en specialisering i ”Børn og unge” i løbet af 
uddannelsen. 22 % har en specialisering i ”Mennesker med nedsat funktionsevne” og 
28 % har en specialisering i ”Mennesker med sociale problemer”. 5 % har markeret, at 
de ikke har en specialisering.  
 
68 % svarer, at de har søgt arbejde, der var relevant i forhold til deres specialisering. 
Dimittenderne fra merituddannelsen har en lidt større andel af respondenter der ikke 
har søgt arbejde, som var relevant i forhold til specialiseringen (cirka 27 %, tilsvarende 
14,5 % for dimittender fra den ordinære pædagoguddannelse).  
 
80 % af dimittenderne med en specialisering inden for børn og unge har søgt job som 
var relevant for deres specialisering. Det er hovedsagligt dimittender med denne spe-
cialisering, der har søgt jobs, som var relevante for deres specialisering. 
Dimittenderne mener ikke i særlig høj grad, at specialiseringen har haft en betydning 
for, at de blev ansat. 31 % har markeret ved 1, som er lav betydning, resten af besva-
relserne fordeler sig jævnt på skalaen. 9 % har svaret ”Ved ikke”.  
 
Som det fremgår af figur 8, arbejder dimittenderne hovedsagligt inden for dagtilbuds-
området (55 %) og skole- og fritidsområdet (21,3 %)4. Herud over arbejder 21 % inden 
for ”Skole og fritid”, 14 % inden for området ”Mennesker med sociale problemer”, 21 
% inden for ”Mennesker med nedsat funktionsevne (børn, unge, voksne eller ældre)” 
og 6 % inden for ”Anbringelsesområdet”. 
 
 

 
 

 
4 Ved dette spørgsmål var det muligt for respondenterne at sætte mere end ét kryds.   

55%

21%

5%

13%

3%

14%

6%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Dagtilbud

Skole- og fritid

Mennesker med nedsat funktionsevne (børn og
unge)

Mennesker med nedsat funktionsevne (voksne)

Mennesker med nedsat funktionsevne (ældre)

Mennesker i sociale problemer

Anbringelsesområdet

Andet

Figur 8: "Hvilket pædagogfagligt område arbejder du inden for?"
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 Kompetencer som færdiguddannet pædagog 

I undersøgelsen vurderede dimittenderne i hvilken grad, de har tilegnet sig en række 
specifikke kompetencer5 på uddannelsen samt hvor vigtige disse kompetencer er i det 
pædagogfaglige arbejde. Derudover blev de spurgt til, i hvilken grad de samlet set me-
ner at have tilegnet sig de kompetencer, der er brug for i det pædagogfaglige arbejde. 

 
Det gennemsnitlige tal for dimittendernes samlede vurdering af om de har tilegnet sig 
de kompetencer, der er brug i arbejdet som pædagog er 7,0.  
 
3.3.1 Tilegnelse af kompetencer 
Ses der på dimittendernes vurdering af i hvilken grad de har tilegnet sig de specifikke 
kompetencer, der spøgres til i undersøgelsen, er det følgende kompetencer, der gen-
nemsnitligt vurderes højst: 

  ”At forholde sig reflekterende i arbejdet som pædagog” (gennemsnit på 8,3).  

 ”At handle i pædagogisk praksis i lyset af relevante teorier og metoder” (gen-
nemsnit på 7,5). 

 ”At indgå i professionelle relationer med brugerne” og ”At handle selvstændigt 
i pædagogisk praksis” (gennemsnit på 7,3). 

 
De to kompetencer som har de laveste gennemsnit er:  

 ”At samarbejde med, vejlede og støtte forældre og pårørende” (gennemsnit 
på 5,7) 

 ”At kunne anvende IT didaktisk inden for det pædagogfaglige område” (gen-
nemsnit på 5,0.)  

 
Der er ikke stor forskel på hvordan dimittender på de forskellige studieordninger vur-
derer tilegnelse af kompetencerne via uddannelsen. Den eneste undtagelse er gen-
nemsnittet for kompetencen ”At påtage mig en faglig autoritet i samspil med relevante 
interessenter (forældre, pårørende eller andre faggrupper) i pædagogisk praksis”. Her 
er besvarelsernes gennemsnit for meritdimittenderne (7,5) højere end det samlede 
gennemsnit (6,7). Samme forskel gør sig gældende for kompetencen ”At indgå i tvær-
professionelt samarbejde” (7,4 for meritdimittender, 6,6 samlet set). Derudover ad-
skiller de meritstuderende svar sig ikke bemærkelsesværdigt fra den samlede popula-
tion. 

 
3.3.2 Betydningen af kompetencerne i det pædagogfaglige arbejde 
Alle kompetencer vurderes i gennemsnit højt i forhold til, hvor vigtige kompetencerne 
er i det pædagogiske arbejde (alle over 8,0, dog med undtagelse af kompetencen ”At 
kunne anvende IT didaktisk inden for det pædagogfaglige område” som har et gen-
nemsnit på 7,5). 
 
Følgende er de tre kompetencer der i gennemsnit vurderes højst i forhold til hvor vig-
tige de er i arbejdet som pædagog:  

 ”At indgå i professionelle relationer med brugerne” (gennemsnit på 9,3) 

  ”At forholde sig reflekterende i arbejdet som pædagog” (gennemsnit på 9,4) 

 ”At indgå i tværprofessionelt samarbejde” (gennemsnit på 9,3)  
 

Den kompetence med det laveste gennemsnit er ”At anvende IT didaktisk i inden for 
det pædagogfaglige område” som har et gennemsnit på 7,5.  
 

 
5 Se sidst i denne rapport for en samlet oversigt over de kompetencer der spørges til i undersøgelsen 
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Af de tre kompetencer der vurderes højst i forhold til, om dimittenderne har tilegnet 
sg dem, er det værd at lægge mærke til, at to af kompetencerne går igen, når det hand-
ler om hvilke kompetencer, der er vigtigst i det pædagogfaglige område (”At indgå i 
professionelle relationer med brugerne” og ”At forholde sig reflekterende i arbejdet 
som pædagog”).   
Ligeledes vurderes kompetencen ”At anvende IT didaktisk inden for det pædagogfag-
lige område” lavest i begge typer vurderinger (Tilegnelse og betydning). 
 
3.3.3 Forholdet mellem tilegnelse og betydning af kompetencer  
I det følgende sammenlignes dimittendernes vurdering af, i hvilken grad uddannelsen 
har bidraget til, at dimittenderne har tilegnet sig kompetencerne med deres vurde-
ring af, hvor vigtige kompetencerne er i arbejdet som pædagog.  
 
I dimittendernes besvarelser ligger gennemsnittene for, hvor vigtige de pågældende 
kompetencer er i arbejdet som pædagog, generelt lidt højere end gennemsnittet af i 
hvilken grad de har tilegnet sig de konkrete kompetencer gennem uddannelsen. Det 
betyder ikke nødvendigvis, at der er en problematik, men skal ses i lyset af, at uddan-
nelsen ikke alene kan og skal bidrage til at udvikle de professionsrelevante kompeten-
cer hos de færdiguddannede. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på kompe-
tencer med en meget stor forskel mellem vigtigheden og vurderingen af i hvilken ud-
strækning, uddannelsen har bidraget til at udvikle kompetencerne. 
 
Som det fremgår af figur 9, er de tre kompetencer, hvor der er størst forskel på i hvilken 
grad dimittenderne oplever at have tilegnet sig kompetencen, og hvor vigtig de ople-
ver kompetencen i praksis, følgende: 
 

 ”At samarbejde med, vejlede og støtte forældre og pårørende” (forskel på 3,2) 

 ”At påtage mig en faglig autoritet i samspil med relevante interessenter i pædago-
gisk praksis” (forskel på 2,2) 

 ”At samarbejde med kollegaer” (forskel på 2,7) 
 
Sammenholdes resultaterne med de kvalitative kommentarer, underbygges forskel-
lene. Det gælder i høj grad for kompetencen omkring samarbejde med forældre og 
pårørende. Mange dimittender giver i deres kommentarer udtryk for at samarbejdet 
med forældre er svært, og at de ikke følte sig forberedte. Flere nævner desuden 
manglende kompetencer til ”den svære samtale”6. 

 
6 Denne formulering går igen flere gange i kommentarerne.  
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Figur 9: Tilegnelse af kompetencen og vigtigheden af 
kompetencen for det pædagogfaglige område 

Tilegnelse Betydning
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 Faglig rustethed 

Spørgsmålene om hvorvidt dimittenderne oplevede sig fagligt rustet til arbejdet som 
pædagog på dimissionstidspunktet og til sammenligning oplever sig fagligt rustet i dag 
vurderes begge højt af dimittenderne. Dog vurderer dimittenderne samlet set at de er 
mere rustede i dag end ved dimissionstidspunktet. Tallene i figur 10 viser forskellen på 
hvor fagligt rustede dimittenderne oplever at være i dag i forhold til umiddelbart efter 
deres dimission (forskel på 1,4). 
 

 
 
 
Ses graden af rustethed i relation til hvor længe siden man dimitterede, er der ingen 
nævneværdige forskelle.  
Hvis man ser på rustethed fordelt på uddannelsesordninger er gennemsnittene gene-
relt højere hos de dimittender, som har studeret på meritordningen. I forhold til at føle 
sig rustet til at varetage et job som pædagog, er gennemsnittet for de meritstuderende 
meget højt både for hvor fagligt rustede de føler sig i dag (9,1) og på dimissionstids-
punktet (8,5).  
Billedet for de forskellige udbudssteder er meget ens, når det gælder dimittendernes 
vurdering af, hvor rustede de er til at varetage et arbejde som pædagog, hvilket frem-
går af figur 11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,7

7,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I dag

Efter dimission

Figur 10: "I hvilken grad oplevede/oplever du at være fagligt rustet til at 
varetage et arbejde som pædagog?" 
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 Fra uddannelse til arbejdsliv 

Dimittenderne blev i undersøgelsen spurgt om, hvilken betydning fem forskellige fag-
lige forløb på uddannelsen har haft for deres arbejde som pædagoger. Af figur 12 frem-
går det, at dimittenderne vurderer, at særligt praktikforløbet og bachelorprojekter har 
en stor betydning i deres arbejde som pædagog.  
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Figur 12: "Hvilken betydning har følgende faglige forløb 
og aktiviteter haft for dig i arbejdet som pædagog?"
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Figur 11: I hvor høj grad føler du dig rustet til at varetage et job 
som pædagog?
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3.5.1 Betydningen af udlandsophold for det pædagogiske arbejde 
De dimittender som har været på et praktikophold i udlandet (16 % af dimittenderne), 
vurderer i gennemsnit spørgsmålet om hvilken betydning opholdet har haft for deres 
arbejde som pædagog 8,5 hvilket ligger i den høje ende af skalaen. 8 % af dimitten-
derne har været på et studieophold i udlandet og dette opholds betydning for det pæ-
dagogiske arbejde vurderes med gennemsnit på 6,9. Praktikophold i udlandet vurderes 
altså at have en større betydning for det pædagogiske arbejde end studieophold i ud-
landet.   

 Arbejdet som pædagog  

3.6.1 Omverdenens syn på professionen, valg af profession og anbefaling af ud-
dannelsen til andre 

Dimittenderne i undersøgelsen mener ikke entydigt at omverdenen respekterer arbej-
det som pædagog, idet respondenternes besvarelser breder sig over hele skalaen Gen-
nemsnitligt er spørgsmålet vurderet til 5,2. Figur 13 illustrerer den procentvise forde-
ling på hvert tal i skalaen: 

 
 
Dimittenderne vurderer i høj grad, at arbejdet som pædagog er det rette for dem (gen-
nemsnittet 8,2). Der er stort set ingen variation, når spørgsmålet opdeles på udbuds-
steder7.  
 
56 % af de dimittender som har svaret, at de enten arbejder uden for det pædagog-
faglige område, er under uddannelse eller er ledige, ønsker at deres næste job skal 
være inden for det pædagogfaglige område. 16 % ønsker ikke, at deres næste job skal 
være inden for det pædagogfaglige område og 28 % har svaret ”Ved ikke”.  
 
Af de kvalitative kommentarer fremgår det, at flere at de dimittender, som ikke øn-
sker et arbejde inden for det pædagogfaglige område, mener, at arbejdet som pæda-
gog er præget af dårlige arbejdsforhold. De dårlige arbejdsforhold omhandler blandt 
andet normering af børn, lav løn og samarbejdsvanskeligheder. Flere har derfor valgt 
at studere noget andet. En enkelt oplever udfordringer med ansættelseskrav, hvor 
der ofte efterspørges mere erfaring.     

 
7 Kun Bornholm skiller sig ud med et gennemsnit på 9,46 (her er dog kun 13 svar). 

7%

7%

10%

12%

15%

13%

17%

10%

4%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figur 13: "Jeg oplever at arbejdet som pædagog er respekteret af 
omverdenen"
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Dimittendernes besvarelser ligger højt i forhold til,om de vil anbefale pædagoguddan-
nelsen i UCC til andre (gennemsnit på 7,6). 

 Gennemførsel af uddannelsen 

26 % af dimittenderne har på et tidspunkt i løbet af deres studietid overvejet at afbryde 
uddannelsen (16 % har svaret ”Ja” og 10 % har svaret ”Til dels”).  

 
Ser man på tallene for hver enkelt udbudssted, er der kun ganske små variationer. Frø-
bel og Sydhavn har en lidt større andel af respondenter, der har overvejet at afbryde 
uddannelsen undervejs. Ser man bort fra Bornholm, har Storkøbehavn den største an-
del, der har markeret, at de ikke overvejede at afbryde uddannelsen undervejs (79 %). 
Af figur 15 fremgår det hvordan besvarelserne fordeler sig på udbudsstederne.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16%

74%

10%

Figur 14: "Har du undervejs i dit studieforløb overvejet at 
afbryde uddannelsen? "

Ja

Nej

Til dels
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3.7.1 Årsager til afbrydelse 
Dimittenderne er i spørgeskemaet blevet præsenteret for en række årsager, som 
kunne tænkes at være medvirkende til, at de overvejede at afbryde deres uddan-
nelse. De 3 årsager som flest dimittender angiver, har haft betydning for overvejelser 
om afbrud er, ”Det faglige niveau var for lavt” (37 %), ”Det var problemer vedrørende 
undervisningsformerne” (35 %) og ”Indholdet i uddannelsen var ikke stærkt nok knyt-
tet til arbejdet som pædagog” (29 %). 
 
 
 
3.7.2 Fastholdelsesårsager 
 
For de dimittender som overvejede at afbryde uddannelsen, var det særligt interes-
sen for at blive pædagog, der motiverede dem til at fortsætte på uddannelsen samt 
nødvendigheden af at få en uddannelse, dernæst fællesskabet med deres medstude-
rende og praktikken. Til gengæld vurderes skrive- og eksamenskurser ikke som noget, 
der har haft særlig stor betydning for fastholdelsen af de studerende. Figur 16 illu-
strerer de gennemsnitlige vurderinger af hver enkelt fastholdelsesårsag 
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 Efter – og videreuddannelse 

Dimittenderne blev slutteligt i spørgeskemaet spurgt om, hvorvidt de har overvejet, er 
i gang med eller har afsluttet en efter- eller videreuddannelse. 
24 % har svaret, at de er i gang med eller har afsluttet en efter- eller videreuddannelse. 
Godt 45 % af respondenterne overvejer at starte på en efter- eller videreuddannelse. 
30 % er hverken i gang med eller overveje at begynde på en efter- eller videreuddan-
nelse. Som det fremgår af figur 17, har Frøbel og København de største andele af stu-
derende, som er i gang eller har afsluttet en efter- eller videreuddannelse.  
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Figur 16: "Hvilken betydning havde følgende for at du ikke afbrød 
uddannelsen?"
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3.8.1 Dimittender som overvejer en efter- eller videreuddannelse  
Dimittenderne som overvejer at videreuddanne sig blev i spørgeskemaet spurgt om 
hvilket uddannelsesniveau, de overvejer (de kunne sætte flere kryds). Den største an-
del markerer, at de overvejer at tage en kandidatuddannelse (40 %), mens 31 % over-
vejer en diplomuddannelse. En del af respondenterne har svaret ”Ved ikke” (15 %).  
 
Derudover er dimittenderne blevet spurgt om hvilke fagområder, de overvejer at vide-
reuddanne sig inden for. 48 % markerer ved ”Dagstilbud”, 33 % ved området ”Skole- 
og fritid”, 31 % markerer ved området ”Mennesker med nedsat funktionsevne”, mens 
56 % og derved også den største andel markerer ved området ”Mennesker med sociale 
problemer”. Det område færrest har valgt er ”IT-anvendelse i arbejdet som pædagog” 
(27 %). 
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Figur 17: "Overvejer du/ er du i gang med/har du afsluttet en 
efter- eller videreuddannelse, efter du har afsluttet 

pædagoguddannelsen?"
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3.8.2 Dimittender som har afsluttet eller er i gang med en efter- eller videredan-
nelse  

Af de dimittender som har afsluttet eller er i gang med en efter- eller videreuddan-
nelse, drejer det sig for 50 % om en kandidatuddannelse.  27 % er i gang med en di-
plomuddannelse og 2 % er i gang med en masteruddannelse.  26 % har svaret ”Andet 
uddannelsesniveau” (se figur 18). Af kommentarerne fremgår det, at ”Andre uddan-
nelsesniveauer” omfatter kurser som er arbejdsrelaterede, forskellige vejleder- eller 
terapeutuddannelser, linjefag på læreruddannelsen og andre professionsbachelorud-
dannelser.   
 

 
 

 
3.8.3 Årsager til valg af efter- eller videreuddannelse  
De dimittender som er i gang med eller har afsluttet en efter- eller videreuddannelse 
blev i spørgeskemaet bedt om at vurdere forskellige årsager til at påbegynde en efter- 
eller videreuddannelse. De primære årsager er ”Min personlige interesse uafhængig 
af fagområdet” (gennemsnittet på 7,8) samt ”At forbedre mine muligheder for at få 
nye arbejdsopgaver/ansvarsområder i mit arbejde” (gennemsnit på 7,5).  
 
Årsagen med det laveste gennemsnit er ”Min arbejdsgivers beslutninger om kompe-
tenceudvikling” (gennemsnit på 3,5).  
 
Besvarelserne peger på, at det primært er dimittendernes personlige interesse for en 
uddannelse, der danner baggrund for deres valg af efter- eller videreuddannelse.  
 
Af de respondenter der har svaret, at de har valgt at videreuddanne sig for at forbedre 
deres ”muligheder for at få et job/et andet job”, er det primært de dimittender, der 
har taget eller er i gang med at tage en kandidatuddannelse, der har valgt denne årsag 
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50%

26%

Figur 18: "Hvilket niveau er 
videre/efteruddannelsen?" 

Diplomuddannelse Masteruddannelse

Kandidatuddannelse Andet uddannelsesniveau
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og i mindre grad de dimittender, der har valgt en diplomuddannelse eller andre ud-
dannelsesniveauer. De der har valgt en masteruddannelse udgør som tidligere nævnt 
kun 2 % af dem, der er i gang med eller har afsluttet en efter- eller videreuddannelse.  
Figur 19 viser den gennemsnitlige vurdering af årsagen ”At forbedre mine muligheder 
for at få et job/få et andet job” fordelt på de forskellige uddannelsesniveauer.   
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Appendix: Overblik over de kompetencer der spørges til i 

2015-dimittendundersøgelsen 

o At indgå i professionelle relationer med brugerne 

o At samarbejde med, vejlede og støtte forældre og pårørende             

o At handle i pædagogisk praksis i lyset af relevante teorier og metoder              

o At forholde sig reflekterende i arbejdet som pædagog              

o At handle selvstændigt i pædagogisk praksis             

o At tilrettelægge pædagogiske aktiviteter             

o At udføre pædagogiske aktiviteter 

o At udvikle pædagogisk praksis (f.eks. at iværksætte en proces, som styrker 

brugerindflydelse)             

o At påtage mig en faglig autoritet i samspil med relevante interessenter (f.eks. 

forældre, pårørende eller andre faggrupper) i pædagogisk praksis             

o At indgå i tværprofessionelt samarbejde             

o At samarbejde med kollegaer              

o At opsøge ny viden inden for mit arbejdsområde             

o At kunne anvende it didaktisk inden for det pædagogfaglige område   
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4 Dimittendundersøgelsen 2012 

Den forrige dimittendundersøgelse på Pædagoguddannelsen UCC blev gennemført i 
2012. Undersøgelsesdesignet på dimittendundersøgelserne er blevet revideret siden 
2012 og spørgeskemaet som blev anvendt dengang, afviger derfor visse steder fra den 
spørgeskemaskabelon, som er blevet benyttet i 2015. 
I følgende afsnit præsenteres kun de områder, som er tilnærmelsesvis ens for de to 
undersøgelser 
 
I undersøgelsen fra 2012 blev en likert-skala på 1-5 brugt, mens skalaen i 2015 går fra 
1-10. For at gøre vurderingerne sammenlignelige er index-funktion i SurveyXact an-
vendt. Index-tallene dimensionerer en vurdering ud på en skala fra 1-100. Dette er 
foretaget med tal fra begge undersøgelser8.  
 
Svarprocenten i 2012 er 25%, hvilket ligger meget tæt op ad svarprocenten i undersø-
gelsen fra 2015. I 2012 valgte uddannelsen at sende skemaet til en enkelt dimittend-
årgang, hvor skemaerne i 2015 blev sendt til alle dimittender mellem 2011 og januar 
2014.   

 Beskæftigelse 

Ser man på andelen af dimittender som er i arbejde, er den steget med 5 procentpoint 
fra 2012 til 2015. I 2012 har 77 % af dimittenderne har svaret, at de var i arbejde inden 
for det pædagogfaglige område, i 2015 er andelen steget til 82%.  

 Arbejdsområder og rustethed 

Der er ingen store ændringer i forhold til hvor respondenterne arbejder rent geogra-
fisk. I 2012 arbejdede 39 % af dimittenderne i Københavns Kommune og 4 % i Frede-
riksberg Kommune. 6 % svarede de arbejdede i Gentofte kommune, 5 % i Lyngby-Taar-
bæk og 1 % svarede, at de arbejder i udlandet.  
Tallene fra 2015 lægger sig tæt op ad tallene fra 2012. I 2015 arbejdede 40 % af dimit-
tenderne i Københavns Kommune, 5 % i Frederiksberg Kommune. For begge undersø-
gelser gælder det, at besvarelserne viser en geografisk spredning, men at en stor andel 
arbejder i Københavns Kommune. Det er dog værd at bemærke at andelen der arbej-
der i udlandet er højere i 2015 (5 %) end i 2012 (1 %). 
  
I forhold til hvorvidt dimittenderne følte sig rustede til at varetage et job som pædagog 
da de dimitterende, er der ikke nogen markant forskel fra 2012 til 2015-undersøgelsen. 
(indextal 69,6 i 2012 og 69,8 i 2015).  
Det samme gælder for dimittendernes vurdering af om jobbet som pædagog, er det 
rigtige for dem (indextal 74,8 i 2012 og 76,3 i 2015).  
Når det gælder hvorvidt dimittenderne oplever, at arbejdet som pædagog er respek-
teret af omverdenen er der en lille stigning på 5 i indextallet fra 2012 til 2015 (indextal 
41,7 i 2012 og 47,1 i 2015).  

 
8 Forbeholdet er naturligvis at respondenterne måske har følt mere begrænset i deres svarmuligheder i 

2012 og derfor måske har svaret mere i ekstremer end det er tilfældet for undersøgelsen i 2015.  
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 Faglige elementer  

I 2012 blev dimittenderne spurgt om, hvor vidt der var nogle dele af deres uddannelse, 
der var særligt meningsgivende. 82 % svarede ”praktik”, 41 % svarede ”specialisering” 
og 75 % svarede ”bachelorprojekt”9.  
I 2015 blev dimittenderne bedt om at vurdere en række fagelementers betydning for 
deres arbejde som pædagoger. Tre af svarmulighederne var de samme som de tre 
ovenstående fra 2012: praktikforløb, bachelorprojekt og specialisering.  
 
I begge undersøgelser fremgår det, at dimittenderne vurderer praktik og bachelorpro-
jektet højst – altså som det der haft størst betydning for deres arbejde som pædagog, 
eller har været mest meningsgivende.  

 Kompetencer 

Mange af de kompetencer som dimittenderne blev spurgt til i 2012, går igen i 2015, 
dog ikke altid med den helt samme formulering, hvilket der må tages forbehold for i 
sammenligningen her. Som nævnt i indledningen er der en forskel i vurderingsskalaen, 
så der er derfor brugt et index-tal, hvilket gør det muligt at sammenligne resultaterne 
fra de to undersøgelser. 
 
4.4.1 Tilegnelse af kompetencer 
I skemaet på næste side sammenlignes respondenternes svar fra hhv. 2012 og 2015 
på spørgsmålet om i hvilken grad, de mener, at de via uddannelsen har tilegnet sig en 
række udvalgte kompetencer. Den kompetence, hvor der er størst forskel på besvarel-
serne i 2012 og 2015 er, ”En kritisk reflekterende tilgang til arbejdet som pæda-
gog”/”At forholde sig reflekterende i arbejdet som pædagog”10. Den er steget fra en 
vurdering på 73 til 81. Kompetencen ”At arbejde selvstændigt”/”At handle selvstæn-
digt i pædagogisk praksis” er også steget, fra 63 i 2012 til 70 i 2015.  
Kompetencen ”At analysere, evaluere, dokumentere og udvikle pædagogisk praksis” 
/”At udvikle pædagogisk praksis” er faldet fra 71 i 2012 til 63 i 2015. Dette skal ses i 
lyset af at der i 2012-spørgsmålet spørges til flere forskellige kompetencer end i 2015-
spørgsmålet. 
 
4.4.2 Vigtigheden af kompetencen i det pædagogiske arbejde 
Af skemaet nedenfor fremgår det, at vurderingerne af hvor vigtige kompetencerne er 
i arbejdet som pædagog, ligger højere i 2015 end i 2012 for de fleste kompetencers 
vedkommende.  
 
4.4.3 Forholdet mellem tilegnelse af kompetencen og hvor vigtig den er i arbej-

det som pædagog  
Både i 2012 og 2015 er det kompetencen ”At samarbejde, vejlede og støtte forældre 
og pårørende”, hvor der er størst forskel på dimittendernes vurdering af i hvilken grad 
de har tilegnet sig kompetencen og hvor vigtig den er i arbejdet som pædagog. Forhol-
det mellem vurdering af tilegnelse og vurdering af vigtighed er stort set den samme i 
2012 og 2015. 
Én undtagelse er kompetencen ”At analysere, evaluere, dokumentere og udvikle pæ-
dagogisk praksis” /”At udvikle pædagogisk praksis”. Her er forskellen større i 2015 end 

 
9 De andre svarmuligheder var ”Det tværprofessionelle element”, ”Pædagogik”, ”Individ, institution og 

samfund”, ”Dansk, kultur og kommunikation”, ”Udtryk, musik og drama”, ”Værksted, natur og teknik” og 

”Sundhed, krop og bevægelse”.  
 
10 Den førstnævnte formulering er fra 2012.  



 

26 

 

i 2012. Her skal det bemærkes, at forskellen mellem 2012 og 2015-resultatet muligvis 
kan begrundes med forskellen på formuleringen af spørgsmålet i hhv. 2012 og 2015.  
 

 2012 2015 

Kompetence Tilegnelse Betydning Tilegnelse Betydning 

”At indgå i professionelle 
relationer med brugerne” 

72 86 70 92 

”At samarbejde, vejlede 
og støtte forældre og på-
rørende” 

49 79 52 88 

”At tilegne sig og gøre 
brug af relevante teorier 
og metoder i pædagogisk 
praksis”/ 
”At handle i pædagogisk 
praksis i lyset af relevante 
teorier og metoder” 

68 77 72 82 

”At tilrettelægge, udføre 
og koordinere pædago-
gisk begrundede aktivite-
ter og processer”  

68 81 ”At tilrette-
lægge pæda-
gogiske akti-
viteter”: 68 
 
”At udføre 
pædagogiske 
aktiviteter”: 
69 

”At tilrettelægge pædagogiske 
aktiviteter”: 86 
 
”At udføre pædagogiske aktivi-
teter”:  
88 

”At deltage i tværprofes-
sionelt samarbejde”  

55 75 62 86 

”At analysere, evaluere, 
dokumentere og udvikle 
pædagogisk praksis” /”At 
udvikle pædagogisk prak-
sis” 

71 82 63 86 

”En kritik reflekterende 
tilgang til arbejdet som 
pædagog”/”At forholde 
sig reflekterende i arbej-
det som pædagog” 

73 83 81 94 

”At opsøge ny viden in-
den for mit arbejdsom-
råde” 

60 76 68 86 

”At arbejde selvstæn-
digt”/”At handle selv-
stændigt i pædagogisk 
praksis” 

63 75 70 88 

”At samarbejde med kol-
legaer” 

61 85 62 89 

 

 Gennemførsel  

I 2012 svarede 29 % af dimittenderne, at de havde overvejet at afbryde deres uddan-
nelsesforløb (svarmulighed ”Ja” eller ”Nej”). I 2015 fik dimittenderne mulighed for at 
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svare enten ”Ja”, ”Nej” eller ”Til dels”. Svarene ”Ja” og ”Til dels” sammenlagt giver en 
andel på cirka 26 %, hvilket lægger sig tæt op ad resultaterne fra 2012.  
 
Ser man på årsager til at fortsætte uddannelsen er det både i 2012 og 2015 ”Min inte-
resse for at blive pædagog”, der er den primære årsag (ca. 56 % i 2012 og det højeste 
gennemsnit af fatsholdelsesårsagerne i 2015) 

 Udlandsophold  

I 2012 havde 18% af respondenterne været i udlandspraktik eller udlandsophold gen-
nem deres studietid. I 2015 var spørgsmålet delt op i henholdsvis udlandspraktik og 
studieophold i udlandet, men sammenlagt har 17 % af respondenterne i 2015 været 
på et studieophold eller et praktik ophold i udlandet.  

 Efter- eller videreuddannelse 

I 2012 svarede 13 %, at de var i gang med en videreuddannelse. Samme tal for 2015 er 
24 %. Det er en stigning på 11 procentpoint. 74 % af dem som i 2012-undersøgelsen 
var i gang med eller havde afsluttet en videregående uddannelse tog en kandidatud-
dannelse. I 2015 er fordelingen anderledes og cirka 50 % af dem som har videre- eller 
efteruddannet sig har valgt en kandidatuddannelse.  
 
53 % af dimittenderne i undersøgelsen fra 2012 overvejede en videregående uddan-
nelse, samme tal for 2015 er 45 %. I 2012 overvejede flest en kandidatuddannelse (49 
%) eller en diplomuddannelse (43 %). Tallene for 2015 er henholdsvis 40 % og 31%.    
 


