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Baggrund 

Ad hoc modulet er et Eurostat ad hoc modul, dvs. at det er EU, der får gennemført 

spørgsmålene. Ad hoc modulet handler om om at åbne veje til beskæftigelsen for unge og 

forbedre deres adgang til beskæftigelse ved at lette overgangen fra uddannelse til job, bl.a. 

vha.erhvervsvejledning og assistance til at fuldføre uddannelse. Samtidig handler det om at 

nedbringe arbejdsløsheden blandt unge og begrænse antallet af elever, der forlader skolen 

tidligt, forbedre uddannelsesniveauerne og mulighedernefor at unge arbejdsløse kan få en ny 

start.  

Spørgsmålene stilles til alle IPer mellem 15 og 34 år i alle paneler. 

Ad Hoc modulet er indsat efter spørgsmål 150, dvs. efter den del, der ophandler kursusaktivitet 

inden for de seneste 4 uger. 

 

Info til udfyldelse af spørgsmål 

Spm. 151 (BXPARHAT_1) Har en af dine forældre en videregående uddannelse? ( Fx  fra 

universitet, handelshøjskole, mellemlange vidregående uddannelser som folkeskolelærer, 

sygeplejerske, pædagog eller kortere videregående uddannelser som eks. finansøkonom, 

datamatiker, tandplejer og  laborant) 

Spm. 152 (BXPARHAT_2): Har en af dine forældre en ungdomsuddannelse udover 

folkeskolen? (Fx. Studentereksamen, HHX, HTX, EFG, HG eller lærlinge/elevuddannelser)  

Spm. 153/154 (BXPARFOR): I hvilket land blev din mor/far født:Her kan I vælge fra en liste 

over alle lande. For at gøre det nemmere for jer vil Danmark være placeret øverst, da det typisk 

vil være det land langt de fleste vælger.  Herfter  følger de 10 oftest forekommende lande. 

Udover disse er landene angivet i alfabetisk rækkefølge. 

Spm. 155 (BXHATVOC): Inden for hvilket område var din højest afsluttede uddannelse? (Stilles 

kun til IP, der tidligere har svaret ja til at have afslutte en uddannelse inden for de seneste 2 år.) 

Eksempler på de de forskellige uddannelsesområder: 

• Almen: Folkeskole, studentereksamen (almen-, teknisk-, handel-, hf), HH,  

• Erhvervsuddannelse, som hovedsagelig (eller udelukkende) er baseret på 

skoleundervisning: Videregående uddannelse (pædagog, sygeplejerske, bachelor, 

kandidat), forsker (Ph.d.) 



• Erhvervsuddannelse baseret på en kombination af skoleundervisning og praktisk 

oplæring i virksomhed: Erhvervsfaglig uddannelse (svendebrev), så som social og 

sundhedsudd., butiksuddannelse, frisør, automekaniker, snedker 

• Erhvervsuddannelse hovedsagelig baseret på praktisk oplæring i virksomhed: 

Mesterlære  

 

 

Spm. 157 (BXWORKEDUC): Hvilken type studiearbejde havde du i løbet af din 

uddannelsestid? IP må gerne vælge flere svar.  

• Svarkategori1: Dækker over, at IP enten intet studiearbejde havde eller maks. 

arbejdede 1 måned om året (eksempellvis kun i sommerferie eller som juleassistance) 

• Svarkategori 2: Eksempelvis lønnet praktik.  

• Svarkategori 3: Eksempelvis som cafémearbejder eller andet studiejob, der ikke som 

sådan er relevant for studiet. 

Spm. 158/158a (BXJOBSTART): Hvornår startede du på det første job efter din uddannelse, der 

varede over 3 måneder?  

• Svarkategori 3: Hvis IP er startet på sit første job, der varede over 3 måneder efter 

afsluttet uddannelse angives jobstarttidspunkt i år og måneder. Hvis IP ikke kan 

huske/angive måned noteres 0.  

Spm. 161/162 (BXJOBOCC1/ BXJOBOCC2) Hvad var din stilling mere præcist (din titel) i det 

første job efter din uddannelse af mere end 3 måneders varighed? /Fortsat stillingsbeskrivelse 

(beskrivelse af konkrete arbejdsopgaver): 

Disse 2 åbne besvarelser noteres på nøjagtig samme måde som i grundudgaven af AKU. 

 

  


