
 

Dimittendundersøgelse, Tegnsprogstolkeuddannelsen København 2016 

 

Samlet status 

 
Spørgeskemaet er blevet udsendt til i alt 37 dimittender fra tegnsprogstolkeuddannelsen. 6 af 
dimittenderne er frafaldet grundet ugyldige email-adresser. 19 af dimittenderne har udfyldt 
skemaet, hvilket giver en svarprocent på 59% når man fraregner de frafaldne dimittender. Der 
har i undersøgelsen ikke været spurgt ind til dimittendernes alder og køn, da dette ikke havde 
relevans for undersøgelsen. Det er derfor ikke muligt at lave en bredere 
populationsbeskrivelse. 

 

Er du i beskæftigelse? 

 
Som det ses i figuren ovenfor så svarer hele 89%, at de er i beskæftigelse. Kun 2 dimittender 
svarende til 11% svarer, at de er uden for beskæftigelse. De vil derfor ikke indgå i resten af 
undersøgelsen, da der i spørgeskemaet kun var interesse i de dimittender der er i 
beskæftigelse. 

Er du selvstændig? 

 
Ud af de 17 dimittender, der er i beskæftigelse så svarer ingen at de er selvstændige.  
 

Er du selvstændig? - Ja - under hvilken form? 
Spørgsmålet er ikke relevant, da ingen dimittender svarer ja til at være selvstændig.  
 



Hvilket job bestrider du? 

 
Ud af de 17 dimittender svarer 88%, at de arbejder som tolk. 12% svarende til to dimittender 
svarer, at de arbejder med andet end at tolke. Den ene dimittend er begyndt på som 
kontorelev, da tolkeprofessionen ikke var noget for hende alligevel. Den anden arbejder med 
at tolke freelance mens hun studerer audiologopædi ved siden af. Dimittenden arbejdede som 
tolk i 1,5 år efter endt uddannelse.  
 

Hvor mange timer arbejder du om ugen? 

 
Ud af de 17 dimittender arbejder en enkelt (6%) 0-15 timer om ugen. Der er 14 (82%), der 
arbejder 26-37 timer om ugen. Derudover er der to (12%), der arbejder mere end 37 timer 
om ugen.  
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