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Hovedkonklusioner



Studerende på tværs af fagområder interesserer sig for den grønne dagsorden, men 
den grønne dagsorden spiller en større rolle i STEM-studerendes uddannelsesvalg

Hovedkonklusioner

76%
… af studerende på STEM-uddannelserne interesserer sig for den grønne dagsorden 

77% af studerende på STEM-uddannelserne er meget enige eller enige i, at de interesserer sig for den grønne
dagsorden. Det sammen gælder 69% af studerende på andre uddannelser. Tilsvarende er der også lidt flere
studerende på STEM-uddannelser, som identificerer sig med klimagenerationen (57%), end det er tilfældet
blandt studerende på andre uddannelser (53%).

74%
… af studerende på videregående uddannelser interesserer sig for den grønne dagsorden

74% af studerende på videregående uddannelser er meget enige eller enig i, at de interesserer sig for den grønne
dagsorden. Dermed er interessen for den grønne dagsorden større blandt studerende på videregående uddannelser
end blandt studerende på erhvervsuddannelser, hvor 65% interesserer sig for den grønne dagsorden. Ikke desto
mindre er interessen for den grønne dagsorden stor på tværs af studerende på begge typer uddannelser.

65%
… har valgt en STEM-uddannelse, fordi den giver gode jobmuligheder

Udsigten til gode jobmuligheder er den begrundelse som flest studerende på STEM-uddannelserne (65%) giver
på deres uddannelsesvalg. Yderligere er 40% af de studerende på STEM-uddannelserne også meget enige eller
enige i, at de valgte deres uddannelser, fordi den giver gode jobmuligheder inden for den grønne dagsorden.
Blandt studerende på andre uddannelser svarer 11%, at de er meget enige eller enige i, at de valgte deres
uddannelser, fordi den giver gode jobmuligheder inden for den grønne dagsorden.
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Metode



Undersøgelsen bygger på en stikprøve af danske erhvervsskoleelever 
og studerende på videregående uddannelser

Metode

7

Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 980 interview med danske
erhvervsskoleelever og studerende på korte- og mellemlange videregående uddannelser.
Interviewene er indsamlet via et onlinepanel af Epinion i perioden 6. maj til og med 1.
juni 2022.

Resultaterne bygger på et spørgeskema udarbejdet i samarbejde med Tænketanken
Mandag Morgen. I spørgeskemaet bliver respondenter bl.a. spurgt ind til deres
uddannelsesvalg og deres interesse for den grønne omstilling.

Data er kvalitetssikret af Epinion. Personer, der gennemfører urealistisk hurtigt
(speeders), og personer, der blot svarer i én kategori (flatliners), er frasorteret. Desuden
er det ikke muligt for en respondent at besvare spørgeskemaet mere end én gang.

Rapporten viser resultater af undersøgelsen i grafer. Resultaterne præsenteres som
procenttal, dvs. andele af målgruppen eller andele af de respektive undergrupper af
målgruppen. I nogle tilfælde kan graferne summere til mere eller mindre end 100 pct.,
hvilket enten skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende
spørgsmål eller afrunding.

Den indsamlede stikprøve er ikke repræsentativ, idet
nogle undergrupper i målgruppen er mere tilbøjelige
til at deltage i panelundersøgelser end andre. For at
tage bedst mulig højde for det, er skævhederne i
data vejet på plads ved post-stratificering. Data
er vejet efter populationsfordelinger* på
følgende dimensioner:

1) Køn

2) Institutionstype

3) STEM/Ikke-STEM uddannelse

Det betyder, at tallene, der præsenteres i denne
rapport, er vægtede procentdele. Det giver en
kvalificeret indikation om målgruppens umiddelbare
opfattelser og holdninger.

Det bemærkes, at denne undersøgelse alene er udtryk
for et kvantitativt (statistisk) øjebliksbillede af
målgruppens stillingtagen.

Om rapporten Repræsentativitet

* Populationsfordelinger er hentet fra Danmarks Statistik, Børne- og Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.



Datagrundlag



Undersøgelsens resultater baserer sig 
på 980 studerende på tværs af hele landet

Datagrundlag

Region Køn

1%

22%

50%

11%
17%

15-18 år 19-22 år 23-26 år 27-30 år 31 år eller
ældre

Alder

Nordjylland

10%
22%

78%

Mand Kvinde
Midtjylland

25%
Uddannelse

Hovedstaden

32%

Sjælland

9%

20% 80%

STEM-uddannelser Øvrige uddannelser

Syddanmark

17% 83%

Erhvervsuddannelser Videregående uddannelser

N = 980 (total)

24%
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Hvem vælger en STEM-

uddannelse og hvorfor?



Hvem vælger en STEM-uddannelse og hvorfor?

8 ud af 10 studerende på STEM-uddannelserne er mænd, 
mens der er en overvægt af kvinder på andre uddannelser

Hvilken uddannelsesinstitution går du på? (grupperet i STEM-institutioner og øvrige institutioner)

80%

44%

20%

56%

STEM-uddannelser * Øvrige uddannelser *

Mand (N = 219) Kvinde (N = 761)

Langt de fleste studerende på STEM-

uddannelserne (80%) er mænd, mens der er en

væsentlig, men dog meget mindre, overvægt af

kvinder på andre uddannelser (56% kvinder

mod 44% mænd på andre uddannelser end

STEM-uddannelserne).

11 * Der er signifikant forskel på grupperne



Hvem vælger en STEM-uddannelse og hvorfor?

Børn af ingeniører er markant mere tilbøjelige til 
at vælge en STEM-uddannelse end andre studerende

Har din far/mor en af følgende typer uddannelser?

24%

22%

14%

13%

5%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

0%

72%

8%

23%

19%

4%

11%

6%

1%

6%

1%

4%

2%

1%

0%

65%

11%

Håndværksuddannelse (VVS, elektriker, smed mm.)

Ingen uddannelse udover grundskole

Ingeniør *

Økonomi

IT & Data

Arkitekt *

Medicin & farmaci

Teknolog

Kemi, biologi, fysisk

Tekniker

Bygningskonstruktør/bygningsdesigner

Installation og produktion

Anden uddannelse

Ved ikke

STEM-uddannelser (N = 147) Øvrige uddannelser (N = 833)

14% af studerende på en STEM-uddannelse har

mindst én forælder, som er ingeniøruddannet,

mens det samme kun gælder 4% af de

studerende, som er i gang en anden uddannelse.

Det indikerer, at de studerende i nogen grad

præges af deres forældres uddannelsesvalg,

når de selv vælger en STEM-uddannelse.

Samtidig har 22% af studerende på en STEM-

uddannelse mindst én forælder, som ikke har

nogen uddannelse ud over grundskole, mens det

samme gælder for 19% af de studerende, som er

i gang med en anden type uddannelse.

En modsat tendens findes hos de studerende,

som har mindst én forælder, som er uddannet

inden for medicin og farmaci. Blandt

studerende på STEM-uddannelserne har 3% en

forælder, som er uddannet inden for dette

område, mens det samme gælder 6% af de

studerende på andre uddannelser.

12

* Der er signifikant forskel på grupperne 

Note: Respondenter er blevet spurgt hhv. til deres fars og deres mors uddannelse. Respondenter indgår i grafen to gange, hvis deres forældre har forskellige typer uddannelse.



Hvem vælger en STEM-uddannelse og hvorfor?

2 ud af 3 studerende har valgt deres uddannelse, fordi den lød spændende, 
og mere end halvdelen er motiveret af at uddannelsen giver gode jobmuligheder

Hvad fik dig til at vælge dig til at vælge din nuværende uddannelse?

68%

56%

37%

27%

22%

20%

11%

11%

10%

9%

9%

8%

7%

4%

3%

3%

At uddannelsen lød spændende

At uddannelsen gav gode jobmuligheder

At uddannelsen gav mulighed for en god fremtidig økonomi

At uddannelsen var praktisk

At uddannelsen gav mulighed for praktikforløb

Uddannelsens geografiske placering

At mine forældre bakkede op om uddannelsen

Uddannelsens varighed/længde

Jeg interesserer mig for tekniske fag

At uddannelsen havde meget virksomhedssamarbejde

Jeg interesserer mig for matematik

Jeg har haft en lærer, som har inspireret og givet mig interesse for…

At uddannelsen gav mulighed for at arbejde med den grønne omstilling

At mine venner fra folkeskole, gymnasie eller fritid ville vælge, eller…

At uddannelsen var på engelsk

Andet

N = 980

De studerende på tværs af både STEM-

uddannelser og andre uddannelser er især

motiveret af uddannelses indhold og af deres

fremtidig muligheder, når de vælger

uddannelse.

Ca. to tredjedele (68%) tænkte således over, at

den uddannelse, de valgte, lød spændende,

mere end halvdelen (56%) tænkte over, at

uddannelsen gav gode jobmuligheder, og mere

end en tredjedel (37%) tænkte over, at den

uddannelse, de valgte, gav mulighed for en god

fremtidig økonomi.

Samtidig har den måde, som en uddannelse er

struktureret på, og hvor den geografisk er

placeret også været vigtigt for en stor del af de

studerende. 22% svarer således, at uddannel-

sens mulighed for praktikforløb var en af de

ting, som fik dem til at vælge uddannelsen,

mens 20% svarer at uddannelsens geografiske

placering var vigtig for deres uddannelsesvalg.
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Hvem vælger en STEM-uddannelse og hvorfor?

Fremtidige jobmuligheder og muligheden for en god fremtidig økonomi har dog 
været vigtigt for flere studerende på STEM-uddannelser end på andre uddannelser

Hvad fik dig til at vælge dig til at vælge din nuværende uddannelse? (udvalgte svarmuligheder)

65%

63%

59%

33%

25%

15%

23%

16%

15%

55%

69%

33%

6%

28%

11%

19%

5%

11%

At uddannelsen gav gode jobmuligheder *

At uddannelsen lød spændende

At uddannelsen gav mulighed for en god fremtidig økonomi *

Jeg interesserer mig for tekniske fag *

At uddannelsen var praktisk

At mine forældre bakkede op om uddannelsen

Uddannelsens geografiske placering

At uddannelsen gav mulighed for at arbejde med den grønne
omstilling *

At mine forældre bakkede op om uddannelsen

STEM-uddannelser (N = 147) Øvrige uddannelser (N = 833) Studerende på STEM-uddannelser adskiller sig

fra studerende på andre uddannelser ved i

højere grad at vælge uddannelse, fordi det giver

dem gode muligheder i fremtiden. 65% af de

studerende på STEM-uddannelserne svarer

således, at en grund til, at de valgte deres

uddannelse, var, at den gav gode jobmuligheder,

mens det samme er tilfældet for 55% af de

studerende på andre uddannelser.

Parallelt svarer flere på STEM-uddannelserne,

at de har valgt deres uddannelse, fordi den gav

mulighed for en god fremtidig økonomi, end

det er tilfældet på andre uddannelser (59% af

studerende på STEM-uddannelser mod 33% på

andre uddannelser)

Samtidig er der flere på STEM-uddannelserne,

som har valgt deres uddannelse, fordi det giver

mulighed for arbejde med den grønne

omstilling. Det gælder 16% af studerende på

STEM-uddannelserne og blot 5% af studerende

på andre uddannelser.

14 * Der er signifikant forskel på grupperne 



Hvem vælger en STEM-uddannelse og hvorfor?

4 ud af 10 studerende på STEM-uddannelserne har valgt deres uddannelse, 
fordi den gav gode muligheder inden for den grønne dagsorden 

Jeg valgte min uddannelse, fordi den giver gode jobmuligheder inden for den grønne dagsorden.

40% af studerende på STEM-uddannelserne er

meget enige eller enige i, at de valgte deres

uddannelse, fordi den gav gode jobmuligheder

inden for den grønne dagsorden. Det samme

gør sig gældende for blot 11% af studerende på

andre uddannelser.

Dette spejler de studerendes svar på, hvorfor de

valgte deres uddannelse, hvor de også svarer, at

jobmuligheder inden for den grønne dagsorden

var vigtigt for deres uddannelsesvalg, når de

bliver bedt om at vælge mellem forskellige

begrundelser for deres uddannelsesvalg.

15 * Der er signifikant forskel på grupperne 

14%

26% 25%

20%

13%

1%2%

9%

40%

21%
24%

4%

Meget enig * Enig * Hverken enig eller
uenig *

Uenig Meget uenig * Ved ikke

STEM-uddannelser (N = 147) Øvrige uddannelser (N = 833)



Hvorfor vælger man ikke 

en STEM-uddannelse?



79%

77%

83%

74%

70%

70%

55%

56%

44%

6%

90%

84%

81%

79%

77%

76%

71%

69%

30%

2%

Arkitekt *

Maskinmester *

Bygningskonstruktør

Bioanalytiker

Datamatiker *

Softwareudvikling *

Biomedicin *

Farmaci *

Produktionsteknolog *

Jeg kender ingen af uddannelserne *
Erhvervsuddannelser (N=169)

Videregående uddannelser (N=811)

Hvorfor vælger man ikke en STEM-uddannelse?

Kendskabet til STEM-uddannelser blandt dem på ikke-STEM-uddannelser er mere 
udbredt hos studerende på de videregående uddannelser

17 * Der er signifikant forskel på grupperne

Hvilke af følgende uddannelser har du hørt om? 

N = 833. I opgørelsen indgår kun elever/studerende på ikke-STEM-uddannelser.

I grafen ser vi på den gruppe af

elever/studerende, der ikke går på en STEM-

uddannelse.

Her adskiller studerende på de videregående

uddannelser adskiller sig fra erhvervsskole-

elever ved i højere grad at have kendskab til de

fleste af de nævnte STEM-uddannelser.

Dette med undtagelse af Produktionsteknolog,

som flere erhvervsskoleelever har hørt om – på

trods af at det ikke er en erhvervsuddannelse.

Samtidig er der en signifikant større andel

erhvervsskoleelever, der ikke kender nogen af

de nævnte STEM-uddannelser.

Det er værd at bemærke, at det større kendskab

til STEM blandt studerende på videregående

uddannelser i nogen grad kan forklares ved at,

de fleste STEM-uddannelser er videregående

uddannelser.



19%

78%

3%

21%

74%

5%

Ja Nej Ved ikke

Erhvervsudannelser (N=169)

Videregående uddannelser (N=811)

Hvorfor vælger man ikke en STEM-uddannelse?

3 ud af 4 studerende på ikke-STEM-uddannelserne overvejede 
heller ikke at vælge en STEM-uddannelse

18

Da du skulle vælge uddannelse, overvejede du da at vælge en STEM-uddannelse? 

N=833. Spørgsmålet er stillet til elever/studerende på ikke-STEM-uddannelser.

Blandt de elever/studerende, der ikke valgte en

STEM-uddannelse, angiver ca. 1 ud af 5, at de

overvejede at vælge en STEM-uddannelse, da de

stod overfor deres uddannelsesvalg.

Størstedelen (78%/74%) svarer, at de ikke

overvejede at søge ind på en STEM-uddannelse,

da de skulle vælge uddannelse.

Der er ikke forskel på deres overvejelser om det

at vælge en STEM-uddannelse på tværs af de to

grupper (der er ikke signifikant forskel på

svarfordelingen).



38%

22%

17%

14%

12%

11%

9%

5%

4%

2%

2%

2%

2%

1%

0%

31%

25%

14%

24%

19%

1%

2%

5%

6%

12%

2%

1%

4%

1%

2%

Der er ingen særlig årsag til at jeg ikke valgte en STEM-uddannelse *

Uddannelsens jobmuligheder er ikke noget for mig

Uddannelsen virkede svær

Uddannelsen indeholdt meget matematik *

Uddannelsen var meget teknisk *

Uddannelsen var placeret langt fra, hvor jeg bor *

Jeg kendte ikke andre, der valgte en STEM-uddannelse *

Uddannelsen var på engelsk

Det var svært at gennemskue, hvilke jobmuligheder uddannelsen gav

STEM-uddannelser interesserede mig ikke *

Kender ikke til STEM-uddannelser

Andet

En anden uddannelse lød mere spændende *

Uddannelsen åbner ikke nok døre

Jeg opfyldte ikke adgangskravene *

Erhvervsuddannelser (N=169)

Videregående uddannelser (N=811)

Hvorfor vælger man ikke en STEM-uddannelse?

Studerende på videregående uddannelser fravælger i højere grad STEM-uddannelser 
på grund af det matematiske/tekniske indhold

19 * Der er signifikant forskel på grupperne

Hvorfor valgte du ikke en STEM-uddannelse? 

N=833. Spørgsmålet er stillet til elever/studerende på ikke-STEM-uddannelser.
Blandt de erhvervsskoleelever, der ikke valgte

en STEM-uddannelse, angiver 38%, at der ikke

er nogen særlig årsag til, at de ikke valgte en

STEM-uddannelse. Blandt de studerende på

videregående uddannelser angiver 31% dette.

Knap en fjerdedel af de adspurgte angiver, at

uddannelses jobmuligheder ikke var noget for

dem.

Studerende på videregående uddannelser svarer

i højere grad end erhvervsskoleever, at årsagen

til fravalget skyldtes, at uddannelsen indeholdt

meget matematik og/eller var meget teknisk.

Samtidig svarer de i højere grad, at STEM-

uddannelser ikke interesser dem og at en anden

uddannelse lød mere spændende.

Erhvervsskolelever svarer i højere grad end

studerende på videregående uddannelser, at

årsagen til fravalget skyldtes, at uddannelses var

placeret langt væk fra bopælen og at de ikke

kendte andre, der valgte en STEM-uddannelse.



Interesse for klima og den 

grønne dagsorden



56%

51%

30%

29%

21%

17%

15%

13%

Civilingeniør

Diplomingeniør

Ingen af de nævnte uddannelser

Elektriker

VVS

Maskinarbejder

Mekaniker

Smed

Interesse for klima og den grønne dagsorden

Elever og studerende forbinder oftest ingeniøruddannelserne 
med muligheder for at arbejde inden for den grønne omstilling

21

Hvilke af følgende uddannelser forbinder du med gode jobmuligheder inden for den grønne omstilling?

N = 980 

Mere end halvdelen af de adspurgte forbinder

civil- og diplomingeniøruddannelserne med

muligheder for at arbejde inden for den grønne

omstilling.

Under en tredjedel (29%) forbinder elektriker-

uddannelsen (som er en STEM-uddannelse)

med arbejde inden for den grønne omstilling.

Der er forskel på svarfordelingen på tværs af

grupperne erhvervsskoleelever og studerende

på videregående uddannelser. Forskellen vil dog

i høj grad kunne forklares af et større kendskab

til de uddannelser, der er på den institution,

som vedkommende er indskrevet på.



Interesse for klima og den grønne dagsorden

Flere studerende på videregående uddannelser end på erhvervsuddannelser 
interesserer sig i høj grad for den grønne dagsorden

I hvilken grad interesserer du dig for den grønne dagsorden og hvordan man løser klimaudfordringerne?

De studerende på videregående uddannelser

adskiller sig fra studerende på erhvervsuddan-

nelser ved oftere at være meget interesserede i

den grønne dagsorden (25% af studerende på

videregående uddannelser mod 16% på

erhvervsuddannelser interesserer sig i høj grad

for den grønne dagsorden).

Omvendt svarer flere studerende på erhvervs-

uddannelserne end på de videregående

uddannelser, at de slet ikke eller i mindre grad

interesserer sig for den grønne dagsorden.

22 * Der er signifikant forskel på grupperne 

16%

49%

16% 16%

2%

25%

49%

16%

8%

3%

I høj grad * I nogen grad Hverken eller I mindre grad * Slet ikke

Erhvervsuddannelser (N = 169) Videregående uddannelser (N = 811)



Interesse for klima og den grønne dagsorden

Interessen for den grønne dagsorden er stor hos studerende på tværs af 
uddannelser, men er størst blandt studerende på STEM-uddannelserne

I hvilken grad interesserer du dig for den grønne dagsorden og hvordan man løser klimaudfordringerne?

31%

45%

15%

5% 4%

19%

50%

16%
13%

2%

I høj grad * I nogen grad Hverken eller I mindre grad * Slet ikke

STEM-uddannelser (N = 147) Øvrige uddannelser (N = 833)

På tværs af hele gruppen af studerende svarer 7

ud af 10, at de i høj grad eller i nogen grad

interesserer sig for den grønne dagsorden.

Interessen for den grønne dagsorden er dog

mere udbredt blandt studerende på STEM-

uddannelserne end blandt studerende på andre

uddannelser. Blandt studerende på STEM-

uddannelserne svarer 76% at de i høj grad eller i

nogen grad interesserer sig for den grønne

dagsorden.

23 * Der er signifikant forskel på grupperne 



Interesse for klima og den grønne dagsorden

Flere af de studerende på ikke-STEM-uddannelserne identificerer i mindre grad eller 
slet ikke sig selv som en del af klimagenerationen

I hvilken grad identificerer du dig selv som en del af klimagenerationen?

På tværs af hele målgruppen af elever og

studerende svarer mere end halvdelen (54%), at

de i høj grad eller i nogen grad identificerer sig

som en del af klimagenerationen.

Der er signifikant flere af de studerende på ikke-

STEM-uddannelserne, der i mindre grad eller

slet ikke identificerer sig selv som en del af

klimagenerationen.

24 * Der er signifikant forskel på grupperne 

20%

37%

27%

9%
6%

14%

39%

19% 19%

9%

I høj grad I nogen grad Hverken eller * I mindre grad * Slet ikke

STEM-uddannelser (N = 147) Øvrige uddannelser (N = 833)



Interesse for klima og den grønne dagsorden

Flere studerende på videregående uddannelser identificerer sig med 
klimagenerationen, end det er tilfældet blandt erhvervsskoleelever

I hvilken grad identificerer du dig selv som en del af klimagenerationen?

Parallelt med, at flere studerende på videre-

gående uddannelser end på erhvervsuddannel-

ser interesserer sig for den grønne dagsorden, er

der også flere på videregående uddannelser end

på erhvervsuddannelser, som identificerer sig

som en del af klimagenerationen (56% af

studerende på videregående uddannelser mod

50% af studerende på erhvervsuddannelser

identificerer sig i høj eller i nogen grad som en

del af klimagenerationen).

Den største forskel mellem de to grupper findes

i enderne af skalaen. 12% af erhvervsskoleelever

identificerer sig slet ikke som en del af klima-

generationen, mens det samme kun gælder for

5% af studerende på videregående uddannel-

ser.

Samtidig svarer en signifikant højere andel

(19%) af studerende på de videregående

uddannelser, at de i høj grad identificerer sig

som en del af klimagenerationen.
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Hvem vælger en STEM-uddannelse og hvorfor?

Blandt dem, som identificerer sig med klimagenerationen, er det kun hver 5., som har 
valgt deres uddannelse, fordi den giver mulighed inden for den grønne dagsorden

Jeg valgte min uddannelse, fordi den giver gode jobmuligheder inden for den grønne dagsorden.

Blandt de studerende, som identificerer sig med

klimagenerationen, er 21% meget enige eller enige

i, at de valgte deres uddannelse, fordi den gav gode

jobmuligheder inden for den grønne dagsorden.

Det samme gælder blot 5% af dem, som ikke

identificerer sig med klimagenerationen.

Samtidig svarer næsten halvdelen af dem, der

identificerer sig med klimagenerationen, at de

hverken er enige eller uenige i, at de valgte deres

uddannelse, fordi den giver gode jobmuligheder

inden for den grønne dagsorden. Det samme

svarer 22% af dem, som ikke identificerer sig med

klimagenerationen.

De to grupper adskiller sig også fra hinanden ved

at mange af dem, som ikke identificerer sig med

klimagenerationen er meget uenige i, at de valgte

deres uddannelse pga. jobmulighederne inden for

den grønne dagsorden. Det svarer kun 12% af

dem, der identificerer sig med klimagenerationen

– til trods for, at mange vælger uddannelser, som

ikke er rettet mod arbejde med grøn dagsorden.
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Hvem vælger en STEM-uddannelse og hvorfor?

Færre end 5% af studerende ville vælge en uddannelse med bedre muligheder inden 
for den grønne dagsorden, hvis de skulle vælge uddannelse i dag

Hvis jeg skulle søge ind på en uddannelse i dag, ville jeg vælge en uddannelse, 

der giver bedre jobmuligheder inden for den grønne dagsorden.

N = 424. Spørgsmålet er stillet til personer, som er “uenig” eller “helt uenig” i, at de valgte deres uddannelse, fordi den gav gode 

muligheder inden for den grønne dagsorden.

Størstedelen (74%) af dem, som ikke har valgt

deres uddannelse, fordi det gav gode job-

muligheder inden for den grønne dagsorden,

ville ikke vælge en anden uddannelse, som gav

bedre muligheder inden for grøn dagsorden,

hvis de skulle vælge uddannelse i dag.

43% er meget uenige i, at de ville have valgt en

uddannelse, der gav bedre jobmuligheder inden

for den grønne dagsorden. Dette kan både være

udtryk for, at en del af de studerende ikke synes,

det er vigtigt at have gode jobmuligheder inden

for den grønne dagsorden, men det kan også

være udtryk for, at mange studerende er glade

for deres uddannelse, og ikke ville vælge noget

andet, hvis de skulle vælge i dag.
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