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Lige muligheder? 
 

Mindre frafald hos børn af ufag-

lærte giver milliongevinster for 

samfundet 
 

Det er en god forretning for samfundet, hvis flere unge får en ungdomsuddannelse. Det gælder 

især børn af ufaglærte, hvor mange falder fra i systemet undervejs. Gevinsten af en erhvervs-

uddannelse for de offentlige finanser er nemlig 3,1 mio. kroner set over livet. Selv hvis der bruges 

penge på en håndholdt indsats for at hjælpe flere igennem uddannelsen, er det stadig en stor 

overskudsforretning for samfundet. Det betaler sig altså at bekæmpe frafald på uddannelserne.

af Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl & stud.polit. Marie Lund Andersen 25. oktober 2020 

Analysens hovedkonklusioner 

 
• Blandt børn af ufaglærte er det kun 6 ud af 10, der har fuldført mindst en ungdomsud-

dannelse som 25-årige. Blandt alle er tallet 8 ud af 10. Langt de fleste af dem, der ikke 
har fuldført en ungdomsuddannelse, har dog været i gang, men er faldet fra. 
 

• Frafald er dyrt i sig selv, men det er endnu dyrere, når unge ikke får en uddannelse over-
hovedet. 3,1 mio. kroner er den gennemsnitlige samfundsgevinst af en erhvervsuddan-
nelse set over livet målt på de offentlige finanser. Dermed er der ”plads til”, at vi f.eks. 
med håndholdte indsatser gør mere for at give flere unge en uddannelse. Som analysen 
viser, vil det stadig være en god forretning for samfundet. 

 

• En uddannelse i bagagen stiller unge markant bedre. 6 procent af alle 25-årige har været 
uden job og uddannelse to år i træk. Blandt de unge, der ikke har fuldført en ungdomsud-
dannelse, er tallet 23 procent.  
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Mindre frafald hos børn af ufaglærte giver milliongevinster for samfundet 

I Danmark har vi gratis uddannelse og SU. Velfærdssamfundet giver således på papiret mulighed for, at 

alle unge kan tage lige præcis den uddannelse, de har lyst til. Alligevel er der stor forskel på, hvor mange 

unge der får en uddannelse. Risikoen for ikke at få en uddannelse hænger især sammen med ens foræl-

dres uddannelse.  

 

I denne analyse har vi undersøgt sammenhængen mellem, hvor mange 25-årige der har fuldført mindst 

en ungdomsuddannelse og deres forældres højeste fuldførte uddannelse. Ikke mindst ser vi også på fra-

faldet hos dem, der ikke fuldfører en ungdomsuddannelse, for her er der store samfundsøkonomiske 

gevinster at hente. Det vender vi tilbage til. 

 

Kun 6 ud af 10 børn af ufaglærte har fuldført en ungdomsuddannelse 

Vi har i analysen set på alle 25-årige, der var bosat i Danmark det år, hvor de fyldte 16 år1, og hvor der 

findes oplysninger om mindst en af forældrene.  

 

8 ud af 10 har fuldført mindst en ungdomsuddannelse som 25-årig. Det vil sige, at de efter grundskolen 

enten har fuldført en erhvervsuddannelse, en videregående uddannelse eller en gymnasial uddannelse. 

Blandt børn af akademikere er det 9 ud af 10, men blandt børn af ufaglærte er det blot 6 ud af 10.  

 

Tabel 1. Højest fuldførte uddannelse blandt 25-årige fordelt efter forældrenes uddannelsesniveau 

  
Grund-
skole 

Mindst 

ungdoms 
udd. 

Gymnasial EUD KVU MVU LVU I alt 

Grundskole 41,6 58,4 15,4 27,4 4,0 6,2 5,6 100,0 

Gymnasial 23,3 76,7 28,6 16,9 4,8 10,1 16,4 100,0 

EUD 19,7 80,3 20,7 31,3 5,8 11,4 11,1 100,0 

KVU 14,6 85,6 25,4 21,7 6,6 12,6 19,0 100,0 

MVU 11,6 88,4 31,1 16,0 5,5 11,7 24,2 100,0 

LVU 7,5 92,5 30,8 6,0 3,7 8,6 43,5 100,0 

Alle 18,4 81,6 24,3 23,0 5,3 10,6 18,4 100,0 

Anm: Den 25-åriges uddannelsesniveau er opgjort 1. oktober 2018. Forældrenes uddannelsesniveau er opgjort det år barnet fyldte 16 år. Se mere i 

boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 
 

Frafald er det store problem 

Blandt de 12.500 unge, der ikke har fået en ungdomsuddannelse som 25-årige, har flertallet været i gang 

med en uddannelse på mindst ungdomsuddannelsesniveau på et tidspunkt, men er faldet fra. Det ses af 

tabel 2. Omkring 70-80 procent er faldet fra en uddannelse udover grundskoleniveau, og typisk er de 

unge faldet fra på erhvervsuddannelserne. Det gælder 70 procent – både for de unge, der har ufaglærte 

forældre, og for unge, der er vokset op hos forældre med en uddannelse.  

 

 
1 Denne afgrænsning bruges ofte i uddannelsesmæssige analyse fordi man gerne vil afgrænse til at se på dem, der har været i Danmark, fra den alder, 

hvor man typisk afslutter grundskolen. Herved sikrer man at unge, der er kommet til Danmark sent i livet, ikke tæller med. Blandt alle 25-årige er 

andelen af unge uden en ungdomsuddannelse 18,2 procent. UVM benytter somme afgrænsning i deres fremskrivning af unges uddannelsesniveau 

(profilmodellen).  



Lige muligheder? 
Mindre frafald hos børn af ufaglærte giver milliongevinster for samfundet 

  3 

Frafaldet ligger flere steder på erhvervsuddannelserne, som det fremgår af tabel 2. Her er der nærmest 

ingen forskelle mellem børn af ufaglærte og unge med forældre, der har en uddannelse. 

 

Der er til gengæld forskel på, hvem der er faldet fra på de gymnasiale uddannelser (ordinære). Det er i 

gennemsnit 25 procent blandt de unge, der ikke har ufaglærte forældre, men kun godt halvt så mange 

blandt dem, der har ufaglærte forældre (13 pct.). Det skyldes bl.a., at flere unge med forældre med en 

uddannelse påbegynder gymnasiet, og de kan ikke falde fra, hvis ikke de begynder. 

 

Tabel 2. 25-årige uden ungdomsuddannelse fordelt på tidligere deltagelse i uddannelse  

  
Ufaglærte 

forældre  
Andre I alt 

 Antal 

Antal 25-årige uden uddannelse 3.130 9.410 12.540 

Antal 25-årige I alt 7.530 60.500 68.020 

Relativ andel uden uddannelse 41,6 15,6 18,4 

  

 Pct. 

Ordinære uddannelser       

Påbegyndt enten erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse 73,5 79,4 77,9 

Påbegyndt en erhvervsuddannelse 69,3 70,1 70,0 

Faldet fra på grundforløbet 49,2 45,5 46,4 

Fuldført grundforløbet, men ikke påbegyndt hovedforløb 19,5 20,2 20,1 

Påbegyndt hovedforløb men faldet fra 19,2 21,9 21,1 

Påbegyndt hovedforløb (i gang) 8,0 10,3 9,7 

Påbegyndt en gymnasial uddannelse 13,1 25,4 22,2 

I gang med en ordinær uddannelse   16,0 21,8 20,3 

        

Uddannelser uden for det ordinære regi (HF-enkeltfag, voksenundervis-
ning m.m.) 

      

Påbegyndt i alt 75,7 71,8 72,7 

Påbegyndt almen voksenuddannelse 53,4 41,9 44,7 

I gang med en uddannelse uden for det ordinære regi 11,2 9,4 9,8 

I gang med almen voksenuddannelse 5,8 3,4 3,9 

Anm: Aktivitet i det ordinære uddannelsessystem undersøgt frem til 30. september 2018. Man kan godt indgå i flere grupper samtidig. Derfor 

summer andelene ikke. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 

Da der er relativt flere unge med ufaglærte forældre, der ikke har fået en ungdomsuddannelse som 25-

årige (42 pct.), så betyder det, at hvis man måler antallet af unge uden uddannelse, der er faldet fra, ud 

fra hele årgangen med den pågældende forældrebaggrund, så er der relativt set tre gange så mange 

unge med ufaglærte forældre, der er faldet fra på en erhvervsuddannelse. Det ses af bilagstabel 1. Op-

gjort på hele årgangen er 29 procent af de 25-årige med ufaglærte forældre faldet fra på en erhvervsud-

dannelse og står uden uddannelse som 25-årig. Blandt 25-årige, der ikke har ufaglærte forældre, er det 

tilsvarende 11 procent, der er faldet fra på en erhvervsuddannelse og står uden uddannelse som 25-årig. 
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Tabel 2 viser desuden, at mellem 7 og 8 ud af 10 unge uden en ungdomsuddannelse som 25-årige har 

været i gang med uddannelse uden for det ordinære område, f.eks. på HF-enkeltfag eller almene vok-

senuddannelser som f.eks. fag på 9. eller 10. klasses niveau.2  

 

3,1 mio. kroner er gevinsten for de offentlige finanser for hver person, der uddanner sig 

Det er både dyrt og ærgerligt, når unge falder fra en uddannelse. En ungdomsuddannelse koster typisk 

100-200.000 kr. i offentlige undervisningsudgifter3. Når tusindvis af unge ikke får en uddannelse, men 

har været i gang på en eller flere ungdomsuddannelser, betyder frafaldet tabte undervisningsudgifter. 

Det er dog endnu dyrere, hvis frafaldet betyder, at unge må gå gennem livet uden overhovedet at have 

fuldført en uddannelse. 

 

De samfundsøkonomiske gevinster af f.eks. en erhvervsuddannelse er så store, at det godt kan betale 

sig at bruge flere penge på at mindske frafaldet, hvis det giver en uddannelse i sidste ende.  

 

Gevinsten af en gennemsnitlig erhvervsuddannelse er 3,1 mio. kr. set over livet, når man ser på ekstra 

skatteindbetalinger samt sparede udgifter til overførsler sammenlignet med, hvis man var ufaglært. I 

eksemplet har vi set på en gennemsnitlig erhvervsuddannet, hvor de offentlige undervisningsudgifter 

ligger på cirka 100.000 kr.4  

 

Hvis man forestiller sig, at man laver en håndholdt fastholdelsesindsats, der gør uddannelsen 100.000 

kr. til 350.000 kr. dyrere, så er det stadig en god forretning. Det kan f.eks. være en mentorordning, et 

introduktionsforløb eller en særlig indsats for at skaffe praktikpladser til frafaldstruede elever.  

 

Den samlede nettogevinst på de offentlige finanser vil blive en anelse mindre alt efter indsatsens stør-

relse, men det vil stadig være en god forretning. Selv hvis man lavede en indsats på 350.000 kr. i yder-

ligere omkostninger, så vil der stadig være en positiv effekt på de offentlige finanser på 2,7 mio. kr. Til-

bagebetalingstiden vil dog være lidt længere. Dette ses i tabel 3. 

 

Tabel 3. Gevinsten af en erhvervsuddannelse på offentlige finanser, netto, over livet 18-80 år 

 Nettobidrag  

(ifht. ufaglært kontrolgruppe) 
Tilbagebetalingstid 

 Mio. kr.  År 

Gennemsnitlig undervisningsudgift 3,1 Under uddannelsen 

Håndholdt indsats, yderligere 100.000 kr. 3,0 0,5 

Håndholdt indsats, yderligere 200.000 kr. 2,9 1,8 

Håndholdt indsats, yderligere 350.000 kr. 2,7 3,5 

Anm: Tabellen viser gevinsten af en erhvervsuddannelse på de offentlige finanser opgjort som forskellen i skatteindbetalinger og overførsler for 

faglærte og deres kontrolpersoner fra 18 til 80 år fraregnet omkostningerne til uddannelsen. Omkostningerne stammer fra AE-analysen ”Offentlige 

omkostninger til uddannelse” fra 2019, mens forløbene til dannelse af skatter og indkomst gennem livet stammer fra AE-analysen ”Erhvervsuddan-

nelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden” fra 2015. Overførsler og skatteindbetalinger er fremskrevet til 2020-niveau med udviklin-

gen i overførsler fra FM’s familietypemodel samt lønudviklingen fra DA og FH. Omkostningerne til uddannelse er holdt i 2019-niveau, da takstkata-

loget fra UVM ikke viser nævneværdig ændring i taksterne på EUD-området fra 2019 til 2020. 

Kilde: AE på baggrund af DST-registerdata. 

 

 
2 Efter august 2019 ligger en stor del af denne aktivitet i FGU’en (Forberedende Grunduddannelse) for personer under 25 år. Tidligere hed dette AVU.  
3 Se analysen https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_offentlige_omkostninger_til_uddannelse.pdf  
4 Se noten ovenfor.   
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Baggrunden for, at erhvervsuddannelsen er så god en samfundsøkonomisk forretning, er, at de offentlige 

undervisningsudgifter er relativt små, fordi en stor del af uddannelsen typisk foregår i virksomhederne i 

læretiden. Det holder udgifterne til overførsler nede, imens der vil være relativt store skattebetalinger. 

 

I beregningerne har vi taget højde for baggrundsforhold, når vi har regnet på gevinsten af en uddannelse. 

Det betyder, at vi sammenligner dem, der allerede i dag bliver faglærte med de ufaglærte, der ligner de 

faglærte mest muligt. Vi har altså ikke sammenlignet en gennemsnitlig faglært med en gennemsnitlig 

ufaglært, men med de ufaglærte, der ligner de faglærte mest. Konkret betyder det, at de ufaglærte, som 

vi har sammenlignet med, klarer sig bedre end gennemsnitlige ufaglærte. 

 

Selvom beregningerne ovenfor tager højde for baggrundsfaktorer, så er det ikke sikkert, at de unge, der 

i dag ikke får en uddannelse, vil klare sig lige så godt, som faglærte gør i dag. Derfor har vi undersøgt den 

samfundsmæssige investering, hvis de nye faglærte klarer sig dårligere, illustreret ved et lavere offentlig 

nettobidrag på hhv. 5 eller 20 procent hvert år gennem livet5, jf. tabel 4.  

 

Således har vi set på, hvordan investeringen ser ud, hvis de unge, der i dag ikke får en uddannelse, blev 

faglærte og klarede sig på 95 eller 80 procent af niveauet for faglærte i gennemsnit. Det skal bemærkes, 

at en livsindkomst eller et bidrag til de offentlige finanser hvert år gennem livet på 20 procent under er 

en ret voldsom antagelse.  

 

I 2019 lavede AE en større publikation af effekterne af at give en faglært uddannelse til unge uden ud-

dannelse, hvor den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens for de faglærte, der ligner de ufaglærte mest 

muligt, blev gjort op. Her fandt man, at forholdet mellem den umiddelbare beskæftigelsesfrekvens for 

alle faglærte og de faglærte, der ligner gruppen af unge uden uddannelse, var 94 procent.6  

 

Tabel 4. Gevinst af faglært uddannelse, hvis nye faglærte klarer sig dårligere end faglærte i dag 

 Nettobidrag  

(ifht. ufaglært kontrolgruppe) 
Tilbagebetalingstid 

Skalering af forløb for faglærte (hvor godt 
klarer de nye faglærte sig i forhold til nuvæ-
rende faglærte) 

95 procent  80 procent  95 procent  80 procent  

 Mio. Kr. År efter endt uddannelse 

Gennemsnitlig undervisningsudgift  2,8 2,2 - - 

Håndholdt indsats, yderligere 100.000 kr. 2,7 2,1 0,6 1,0 

Håndholdt indsats, yderligere 200.000 kr. 2,6 2,0 1,9 2,5 

Håndholdt indsats, yderligere 350.000 kr. 2,5 1,8 3,7 4,4 

Anm: 2020-priser. 

Kilde: AE på baggrund af DST-registerdata.  

 

Mindre frafald øger velstanden 

En anden måde at opgøre den samfundsmæssige værdi af en uddannelse er at måle bidraget til velstan-

den i samfundet. Det har vi gjort ved at se på den samlede erhvervsindkomst gennem livet fratrukket 

undervisningsudgiften. Dette giver os et udtryk for hvad den enkelte bidrager med gennem livet. Fag-

lærte bidrager i gennemsnit med 4,7 mio. kr. mere gennem livet, end hvis de ikke havde haft en 

 
5 Opgjort således at år med positivt nettobidrag (skatter større end overførsler) giver hhv. 5 eller 15 procent mindre, mens år med negativt bidrag 

(overførsler større end skatter) giver 5 eller 20 procent større negativt bidrag.  
6 Se figur 2 s. 12 i AE-analysen ”Fra ufaglært til faglært forbedrer de offentlige finanser”. 
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uddannelse. Det vil sige, at der skabes 4,7 mio. kr. i ekstra velstand, hver gang man giver en faglært 

uddannelse, når der tages højde for baggrundsforhold og omkostningerne ved at give en gennemsnitlig 

faglært uddannelse.  

 

Hvis vi kan øge velstanden ved at sænke frafaldet på ungdomsuddannelserne, er det et eksempel på det, 

man kalder en andengenerationsreform. Andengenerationsreformer øger beskæftigelsen eller kvaliteten 

af beskæftigelsen, f.eks. hvis flere får en uddannelse. Modsat virker ”gamle” arbejdsmarkedsreformer 

ved at øge den enkeltes privatøkonomiske incitamenter til at arbejde. Andengenerationsreformer giver 

typisk en velstandsfremgang til den enkelte og er ofte kendetegnet ved, at uligheden ikke forøges. Begge 

dele sker, når flere får en uddannelse. Uddannelse giver bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed 

en højere indkomst for den enkelte og samfundsmæssige gevinster i form af forbedret saldovirkning og 

øget velstand. 

 

Tabel 5 viser, hvor meget ekstra velstand der skabes i samfundet set over livet, hver gang man giver en 

faglært uddannelse. I gennemsnit er gevinsten 4,7 mio. kr., og selv hvis man laver en håndholdt indsats 

for at få flere til at gennemføre, så er der gevinster på mindst 4,4 mio. kr. 

 

Tager man højde for, at de unge, der i dag falder fra, måske klarer sig dårligere end de faglærte i dag, så 

er det stadig en god forretning. Antages det, at man som faglært klarer sig svarende til 95 procent af den 

livsværditilvækst, som gennemsnitlige faglærte har, så er gevinsterne 3,6-3,9 mio. kr. set over livet i 

ekstra velstand afhængigt af uddannelsesudgiften. Antages det, at de nye faglærte klarer sig på 80 pro-

cent af niveau for gennemsnitlige faglærte, ligger velstandsgevinsten på 1,1 til 1,4 mio. kr. gennem livet.       

 

Tabel 5.  Samfundsmæssig velstandsgevinst af en erhvervsuddannelse set over livet, 18-80 år  

 Gennem-

snitlig  

Faglært på 

95 procent  

Faglært på 

80 procent  

 Mio. kr. 

Gennemsnitlig undervisningsudgift  4,7 3,9 1,4 

Håndholdt indsats, yderligere 100.000 kr.  4,6 3,8 1,3 

Håndholdt indsats, yderligere 200.000 kr.  4,5 3,7 1,2 

Håndholdt indsats, yderligere 350.000 kr.  4,4 3,6 1,1 

Anm: Den samfundsmæssige gevinst set over livet fra 18 til 80 år ved en erhvervsuddannelse set i forhold til sammenlignelige ufaglærte, når der 

tages højde for en række baggrundsforhold. 2020-priser. Livsværditilvæksten måler, hvor meget der skabes i velstand gennem livet opgjort som 

lønindkomst, pensionsbidrag samt overskud af egen virksomhed fratrukket omkostninger til uddannelsen. De offentlige udgifter til undervisning 

ligger på 111.000 kr. jf. analysen ”Offentlige omkostninger til uddannelse”. Bygger på estimerede forløb fra AE-analysen ”Uddannelse er en guldran-

det investering ” fra dec. 2017. Faglært på 95 procent og 80 procent er regnet ud fra en reduktion af livsværditilvæksten for den faglærte gennem 

livet på 5 eller 20 procent.  

Kilde: AE på baggrund af DST-registerdata, DA’s lønskøn, FH’s lønskøn.  

 
 

Det er sværere at klare sig uden en uddannelse 

Det, der er afgørende for de gode effekter af at give en uddannelse, er, at man simpelthen klarer sig 

bedre, når man får en uddannelse efter grundskolen. Blandt 25-årige, der ikke har fået en uddannelse 

efter grundskolen, er 37,5 procent hverken i job eller under uddannelse. Det vil sige, at de enten er ledige 

eller uden for arbejdsstyrken7 og f.eks. får kontanthjælp eller dagpenge. Blandt unge med mindst en ung-

domsuddannelse er det ”kun” 8,7 procent, der er uden for job eller uddannelse. Dette ses i figur 1.  

 
7 Dette adskiller sig fra Rockwoolfondens definition ved at medtage personer i gruppen ”Øvrige uden for arbejdsmarkedet”. Havde vi ikke taget de 

personer med, var niveauet faldet en smule, men fortællingen ville være den samme.  
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Figur 1. Andelen af unge der hverken er i job eller uddannelse 

 

Anm: Andelen angiver unge uden for arbejdsmarkedet eller unge, der hverken er i job eller under uddannelse. I alt på tværs af alle grupper gælder 

dette for 14 pct. af de 25 årlige. Se mere i boks 1.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Rockwoolfonden har defineret udsatte unge som unge, der hverken er i job eller under uddannelse to år 

i træk8.  

 

Figur 2 viser, at blandt 25-årige er andelen af unge, der hverken er i job eller under uddannelse to år i 

træk, på gennemsnitlig 5,6 procent. For unge, der ikke har fået en uddannelse, er det markant flere nem-

lig knap 23 procent, der har stået uden for job og uddannelse i to år. Blandt 25-årige med mindst en 

ungdomsuddannelse er det knap 2 procent. 

 

Figur 2. Andelen af udsatte unge (uden for job og uddannelse to år i træk)  

 

Anm: Her indgår unge i andelen af udsatte, hvis de to år i træk hverken har været i job eller under uddannelse (Rockwools definition). Se mere i 

boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

 
8 Se mere i boks 1.  
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Lige muligheder 

På papiret har vi i Danmark gode og lige muligheder for at give alle børn en uddannelse, uanset hvilke 

familier de kommer fra. Som denne analyse viser, er der dog desværre stadig store forskelle i praksis, alt 

efter hvilke familier man kommer fra. Er man barn af en akademiker, så er chancen for at få en uddan-

nelse efter grundskolen markant større end blandt børn af ufaglærte.  

 

Analysen viser også, at det at få en ungdomsuddannelse er vigtigt, fordi det formindsker risikoen for at 

stå uden for job eller uddannelse. Langt flere unge uden ungdomsuddannelse står uden for arbejdsmar-

kedet og uddannelsessystemet end blandt dem, der har fået en ungdomsuddannelse. Tallene viser der-

udover, at man oftere falder fra, hvis man er vokset op hos ufaglærte forældre, end hvis man er vokset 

op hos forældre, der har en uddannelse.  

 

Det er ikke, fordi de unge ikke har forsøgt at få en uddannelse. Hovedparten har været i gang med ordi-

nær uddannelse eller på voksenuddannelsesområdet. Men de er faldet fra og især på erhvervsskolerne.  

 

Vi er i Danmark nødt til at gøre mere for, at børn med ufaglærte forældre får bedre muligheder for at få 

en uddannelse på lige fod med andre børn i samfundet.  

 

Det handler om at sikre, at de har de fornødne kompetencer med sig fra grundskolen, det handler om at 

bekæmpe frafaldet på ungdomsuddannelserne herunder særligt erhvervsuddannelserne. Det er f.eks. at 

sikre tilstrækkeligt med praktikpladser til, at man kan fortsætte sin erhvervsuddannelse, og det handler 

om at give de unge en håndholdt indsats undervejs og hurtigt vejlede dem godt videre, hvis de falder fra.  

 

Indsatsen for mange af de unge, vi taler om, blev i 2019 samlet under FGU-institutionerne. Derfor bliver 

det spændende at følge FGU’erne arbejde med at skabe flere mønsterbrydere. Det er vigtigt at FGU’en 

bliver en succes så flere unge får en uddannelse og særligt at flere børn af ufaglærte får en uddannelse.  
 

Boks 1. Sådan har vi gjort. 

Blandt 25-årige med bopæl i Danmark 1. januar 2019 har vi undersøgt sammenhængen mellem deres højeste fuldførte ud-
dannelse og forældrenes uddannelsesniveau. Analysen er afgrænset til de 25-årige, der var bosat i Danmark det år, hvor de 
fyldte 16 år. Dette er gjort for at sikre, at man har været i Danmark ved udgangen af grundskolen.  
  
Forældrenes uddannelsesniveau er opgjort i det år, de unge fyldte 16 år. For at indgå i analysen skal man desuden have op-
lysninger om mindst en af forældrene. Forældrenes højeste fuldførte uddannelse er opgjort som den højeste af forældrenes, 
hvis der er oplysninger om begge.  
 
Højest fuldført uddannelse er opgjort i oktober året før, dvs. blandt de 25-årige er det højeste fuldførte uddannelse i okto-
ber 2018. Uoplyst uddannelse er sidestillet med grundskole ligesom forberedende uddannelsestilbud dvs. f.eks. uddannel-
ser under FGU9. En universitetsbachelor og ph.d. er sidestillet med lang videregående uddannelse. 
 
Arbejdsmarkedstilknytning er baseret på RAS-opgørelsen dvs. i november måned i hhv. 2018 og 2017. At være under ud-
dannelse omfatter alle, der er i gang med en ordinær uddannelse 1. oktober eller at være under uddannelse i RAS-opgørel-
sen. Der er lavet to forskellige opgørelser af de unges arbejdsmarkedstilknytning. Først ses der på, om man er uden for ud-
dannelse og job i et år. Her er antallet af personer, der både er uden uddannelse og beskæftigelse, opgjort som ledige, per-
soner der ikke er under uddannelse og som er uden for arbejdsstyrken.  
Dernæst ses der på personer, der ifølge Rockwoolfonden er udsatte. Heri defineres gruppen af udsatte unge som unge, der 
hverken er i job eller under uddannelse. Unge, der indgår i gruppen ”øvrige uden for arbejdsstyrken”, er ikke defineret som 
udsatte ifølge Rockwoolfondens definition.10 

 
  

 
9 For årgangen af 25-årige er der 450 personer, der har en forberedende uddannelse. Det dækker EGU, Erhvervsgrunduddannelsen.   
10 Rockwoolfonden skriver i analysen fra januar 2016 ”Den økonomiske gevinst ved at inkludere de udsatte unge” at man ser bort fra gruppen af unge 

i ”øvrige uden for arbejdsstyrken” bl.a. fordi de fleste ikke modtager en overførselsindkomst og kun kortvarigt er uden for job og uddannelse. 
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Bilag 
 

Bilagstabel 1. Antal unge uden uddannelse fordelt på hvilke uddannelser, de har været i gang med 

 Ufaglærte 

forældre 

Forældre 
med en ud-
dannelse 

Alle 25-

årige 

Ufaglærte 

forældre 

Forældre 
med en ud-
dannelse 

Alle 25-

årige 

 Antal Pct. af alle 25-årige 

Unge uden uddannelse, der har været 
i gang med: 

      

Ordinære uddannelserOrdinære uddannelserOrdinære uddannelserOrdinære uddannelser          

Påbegyndt enten erhvervsuddan-
nelse eller gymnasial uddannelse 

2.300 7.470 9.770 30,5 12,3 14,4 

Påbegyndt en erhvervsuddannelse 2.170 6.600 8.780 28,8 10,9 12,9 

Faldet fra på grundforløbet 1.540 4.280 5.820 20,5 7,1 8,6 

Fuldført grundforløbet, men ikke 
påbegyndt hovedforløb 

610 1.900 2.520 8,1 3,1 3,7 

Påbegyndt hovedforløb men faldet 
fra 

600 2.060 2.650 8,0 3,4 3,9 

Påbegyndt hovedforløb (i gang) 250 970 1.220 3,3 1,6 1,8 

Påbegyndt en gymnasial uddan-
nelse 

410 2.390 2.790 5,4 4,0 4,1 

I gang med en uddannelse  500 2.050 2.550 6,6 3,4 3,7 

        

Uddannelser uden for det ordinære 
regi (HF-enkeltfag, voksenunder-

visning m.m.) 

      

Påbegyndt i alt 2.370 6.760 9.120 31,5 11,2 13,4 

Påbegyndt almen voksenuddan-
nelse 

180 320 490 2,4 0,5 0,7 

I gang med en uddannelse 350 880 1.230 4,6 1,5 1,8 

        

Antal unge i alt med den forældre-
baggrund 

7.530 60.500 68.020 100 100 100 

  


