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Forord
Uddannelse er et gode, både for samfundet og den enkelte - et redskab til at sikre beskæftigelse,
ligestilling, demokratisk sindelag og meget mere. Den frie og lige adgang til uddannelse, som vi
normalt bryster os af i Danmark, gælder dog ikke for alle samfundsgrupper. Vi kan se, at der for
nogle grupper, herunder især mennesker med flygtningestatus, er massive barrierer, der begrænser
deres reelle adgang til uddannelse.
På trods af politisk ønske om, at mennesker med flygtningestatus skal tage aktivt del i og bidrage til
samfundet, når de opholder sig i Danmark, er det langtfra tilfældigt, hvem der får en reel mulighed
for at gøre dette ved at tage en uddannelse - og hvem, der ikke gør.
Denne rapport viser, at noget af det allermest afgørende for, om flygtninge har samme muligheder
for at tage en uddannelse som andre grupper, er alder ved ankomst til Danmark. Vi kan se, at de
børn med flygtningebaggrund, der i de sidste 20 år er kommet til Danmark, har haft gode muligheder for at tage en ungdoms- eller videregående uddannelse, hvis de er ankommet i skolealderen.
Adgangen til uddannelse falder dog dramatisk, hvis man kommer til Danmark i en alder af 14 år eller
ældre. Da der ikke ellers er noget, der tyder på, at unge bliver mindre uddannelsesegnede ved at
fylde 14, sender det et tydeligt signal om, at lovgivning og institutioner derimod spiller en afgørende
rolle. Og det vidner om, at vores ungdoms- og videregående uddannelsessystem ikke formår at give
adgang og rammer, der i høj nok grad tillader flygtninge at tage en uddannelse.
Som ung flygtning er den uddannelse, man får, når man ankommer til landet afgørende for, hvilke
uddannelses- og fremtidsmuligheder, man kommer til at have, når man vokser op. Det er derfor
centralt at afdække hvilke barrierer, man som ung flygtning møder, hvis vi ønsker at vende kurven
og sikre alle flygtninge lige adgang til uddannelse.
Disse eksempler er dog kun toppen af isbjerget af en seriøs problematik. Hvis vi som samfund
grundlæggende ønsker at sikre alle lige adgang til uddannelse, er her et område, der kræver et løft.
Det kræver opmærksomhed og ressourcer både fra politisk hånd, men også fra vores videregående
uddannelsesinstitutioner, hvis vi skal vende udviklingen og for alvor give alle, der kommer til Danmark med flygtningestatus muligheden for at tage en uddannelse.
Det er vores håb, at denne rapport kan kaste lys over nogle af de problematikker og tendenser, der
gør sig gældende og forhåbentligt lede til en grundig granskning af vores uddannelsessystems
evne til at favne mennesker med flygtningebaggrund.
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Executive
Summary
This report describes to what extent refugees in Denmark
access an education. As well as what are the characteristics
of refugees that enroll themselves in secondary and tertiary
educations.
This research includes exclusively numbers about the people
that, in the period between 1997 and 2017, have received a residence permit in Denmark as refugee or family reunification
to a refugee.
The analysis shows that the number of refugees that access
a secondary or/and tertiary education increases the younger
they are when they receive their residence permit. The number of refugees that have started a secondary or/and tertiary
education in between 1997 and 2017 looks like this:
93% that received a residence permit in the ages between
0-13 years old started a secondary or/and tertiary education.
67% that received a residence permit in the ages between
14-17 years old started a secondary or/and tertiary education.
19% that received a residence permit in the ages between
18-29 years old started a secondary or/and tertiary education.
9% that received a residence permit in the ages between 3065 years old started a secondary or/and tertiary education.
Overall 22% of all who received a residence permit in the
ages between 0-65 years old started a secondary or/and tertiary education
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The widest majority of refugees that received their residence permit as children started an education in Denmark. As
point of comparison, only a fifth that received their residence
permit when they were between 18-29 years old started an
education. This means that the percentage of refugees that
start an education decreases the older refugees are when
they received their residence permit. This decrease is the
steepest during teenage years.
The results of this report show that refugees that received
their residence permit as children do not show significant differences with Danes, when it comes to enrolment into secondary and tertiary educations. Therefore, it is relevant to look
into age of receiving residence permit, when focus is placed
on refugees´ education, or lack of this.
Overall, it takes longer time for refugees to start a tertiary
education, than what it takes to start an upper-secondary
education. This is the same for people born in Denmark. The
difference is due to the fact that it is necessary to access a
secondary education to be able to access a tertiary education. For refugees who have received their residence permit
at adults, there are no differences on how long it takes them
to start the different secondary and tertiary educations. This
could be because some people of this group start a secondary education in Denmark, before starting a higher education,
while others have a secondary education from their home
countries, which give them access to a higher education.
Women and men access a secondary or/and tertiary education to the same extent. For refugees that received their residence permit when they were between 14 and 17 years old, there
is a higher degree of women that access an education. Overall,
women start a high school and tertiary education at a higher
degree than men do. On the other side, men start a vocational
education and training to a higher extent than women do.

Resumé
Rapporten beskriver, hvordan flygtninge uddanner sig i Danmark, og hvad der karakteriserer de flygtninge, der påbegynder ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
Undersøgelsen omhandler udelukkende personer, som i perioden 1997-2017 har fået opholdsgrundlag som flygtning eller
er blevet familiesammenført til en flygtning.
Analysen viser overordnet, at andelen der starter på en ungdomsuddannelse og/eller en videregående uddannelse stiger, desto yngre man er, når man får opholdstilladelse som
flygtning. En opgørelse over andelen af flygtninge, som i 2017
har påbegyndt danske ungdomsuddannelser og videregående uddannelser viser følgende:
93% som har fået opholdstilladelse i alderen 0-13 år har påbegyndt en uddannelse.
67% som har fået opholdstilladelse i alderen 14-17 år har påbegyndt en uddannelse.
19% som har fået opholdstilladelse i alderen 18-29 år har påbegyndt en uddannelse.

Resultaterne viser, at de personer, som får opholdstilladelse
som børn, ikke afviger nævneværdigt fra danskere i forhold
til at påbegynde ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Således er det meget relevant at være opmærksom på alderen for opholdstilladelse, når man har fokus på
flygtninges uddannelse eller mangel på samme.
Generelt tager det længere tid for flygtninge at påbegynde
en videregående uddannelse, end det tager at påbegynde en
ungdomsuddannelse. Sådan er det også for personer, der er
født i Danmark. Forskellen kan blandt andet hænge sammen
med, at man først skal tage en ungdomsuddannelse for at kunne blive optaget på en videregående uddannelse. For flygtninge, der har fået opholdstilladelse som voksne, er der dog ikke
forskel på, hvor lang tid det tager at påbegynde de forskellige
uddannelser. Det kan hænge sammen med, at nogen fra denne gruppe tager en ungdomsuddannelse i Danmark før de kan
begynde en videregående uddannelse, mens andre allerede
har medbragt en ungdomsuddannelse, som giver dem mulighed for at påbegynde en videregående uddannelse.
Kvinder og mænd påbegynder i næsten lige så høj grad en
uddannelse. For 14-17-årige er der en større procentdel kvinder end mænd, som påbegynder en uddannelse. Samlet set
tager kvinder i højere grad en gymnasial uddannelse og efterfølgende en videregående uddannelse. Mænd tager i højere
grad en erhvervsuddannelse.

9% som har fået opholdstilladelse i alderen 30-65 år har påbegyndt en uddannelse.
I alt har 22% af alle, som har fået opholdstilladelse i alderen
0-65 år, påbegyndt en uddannelse.
Det er altså langt størstedelen af flygtninge, som fik opholdstilladelse som barn, der har påbegyndt en uddannelse. Til
sammenligning har knap en femtedel af dem, der fik opholdstilladelse som 18-29-årig, påbegyndt en uddannelse. Det vil
sige, at andelen der starter på en uddannelse falder desto
ældre man er, når man får opholdstilladelse som flygtning.
Faldet er dog størst i teenageårene.
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Introduktion
Formålet med denne undersøgelse er at vise, hvordan flygtninge uddanner sig i Danmark, og hvad der karakteriserer de
flygtninge, der påbegynder ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
Tidligere undersøgelser har vist, at netop flygtninge med en
erhvervskompetencegivende uddannelse har en højere beskæftigelsesfrekvens. Senest konkluderer Rockwool Fondens
Forskningsenhed (2017), at beskæftigelsen blandt flygtninge er
væsentlig lavere end for danskere og andre indvandrergrupper1.
Flygtninge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse
er både den største uddannelsesgruppe blandt flygtninge2 og
den gruppe med den laveste beskæftigelsesfrekvens3. Rockwool Fondens Forskningsenhed (2018a) konkluderer også, at
flygtninge, der uddanner sig i Danmark, på lang sigt opnår en
højere beskæftigelse og bedre lønindkomst end dem, der ikke
uddanner sig i Danmark4. Desuden konkluderer de, at kønsforskellen i beskæftigelse mindskes markant blandt flygtninge og
familiesammenførte, der uddanner sig i Danmark5.

i

OM DATAMATERIALET
Undersøgelsen bygger på udtræk fra Danmarks Statistiks registre: ‘Befolkningen‘ (BEF), ‘Komprimeret
elevregister‘ (KOTRE) og ‘Opholdsgrund‘ (OPHG).
Datagrundlaget er personer, som i perioden 19972017 har fået opholdsgrundlag ’asyl mv.’ og ’familiesammenføring’ til flygtning.

1
34 procent af de personer, som har opholdsgrundlag som flygtninge, er i 2015 i beskæftigelse. Til sammenligning er beskæftigelsesfrekvensen 66 procent for
opholdstilladelse på grund af erhverv, 63 procent for opholdstilladelse fra EU/EØS, 52 procent for opholdstilladelse på grund af familiesammenføring, 58 procent for
opholdstilladelse på grund af studie og 48 procent for øvrige samt 77 procent for danskere (Rockwool Fondens Forskningsenhed 2017: side 20 [tabel 7] og side 27
[tabel 11]).
2
53 procent af flygtningene har grundskole som højest fuldførte uddannelse. Til sammenligning har 10 procent en gymnasial uddannelse, 14 procent en erhvervsfaglig uddannelse, 3 procent en kort videregående uddannelse, 10 procent en mellemlang videregående uddannelse og 5 procent en lang videregående
uddannelse (Rockwool Fondens Forskningsenhed 2017: side 14 [Tabel 2] og side 20 [tabel 7]).
3
47 procent af flygtninge med en lang videregående uddannelse er i 2015 i beskæftigelse. Til sammenligning er beskæftigelsesfrekvensen 35 procent blandt
flygtninge med en mellemlang videregående uddannelse, 40 procent blandt flygtninge med en kort videregående uddannelse, 49 procent blandt flygtninge med en
erhvervsfaglig uddannelse, 35 procent blandt flygtninge med en gymnasial uddannelse og 28 procent blandt flygtninge med en grundskoleuddannelse (Rockwool
Fondens Forskningsenhed 2017 side 20 [tabel 7] og side 27 [tabel 11]).
4
De flygtninge og familiesammenførte, der uddanner sig i Danmark, opnår en høj beskæftigelse og lønindkomst, og det gælder uanset om de har en uddannelse med sig fra hjemlandet eller ej. Der er et beskæftigelsestab under uddannelsen, som ikke indhentes for alle i de første 15 år efter påbegyndt uddannelse, men på
trods af dette beskæftigelsestab, går der højest otte år efter påbegyndt uddannelse, før flygtninge og familiesammenførte samlet set har tjent mere, end dem, der
ikke uddanner sig (Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed 2018a).
5
Beskæftigelsesgraden for flygtninge uden en dansk uddannelse er knap 40 procent for mænd og knap 20 procent for kvinder. Til sammenligning er beskæftigelsesgraden for flygtninge med en dansk uddannelse omkring 55 procent for både mænd og kvinder (Rockwool Fondens Forskningsenhed 2018b side 3, [figur 3]).
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Det kan således være relevant for flygtninge at få en erhvervskompetencegivende i uddannelse, fordi flygtninge
med erhvervskompetencegivende uddannelser i større grad
er i beskæftigelse end andre flygtninge.
Indeværende undersøgelse beskæftiger sig med flygtninge,
som i perioden 1997-2017 har fået opholdsgrundlag som flygtning eller er blevet familiesammenført til en flygtning.
Undersøgelsens fokus er flygtninge, der i perioden 1997-2017
har påbegyndt danske ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Undersøgelsen beskæftiger sig ikke med,
hvorvidt flygtningene færdiggør deres uddannelse.
Rapporten er opdelt i fem kapitler. Første kapitel omhandler
påbegyndt uddannelse for flygtninge. Andet kapitel omhandler påbegyndt uddannelse for flygtninge, som fik opholdstilladelse som børn. Tredje kapitel omhandler påbegyndt uddannelse for flygtninge, som fik opholdstilladelse som unge.
Fjerde kapitel omhandler påbegyndt uddannelse for flygtninge, som fik opholdstilladelse som voksne. Femte og sidste
kapitel er en sammenligning af påbegyndt uddannelse for
flygtninge og danskere.
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For de flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen 0-13 år,
har 93 procent påbegyndt på en uddannelse. Til sammenligning har henholdsvis 67 procent, 19 procent og 9 procent af
de flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen 14-17 år, 1829 år og 30-65 år, påbegyndt en uddannelse.
Figur 1.1 er en opgørelse af flygtninge, der på et eller andet
tidspunkt har påbegyndt ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser fordelt på, hvor gamle de var, da de fik
opholdstilladelse. Kurvediagrammet til venstre viser procentdelen af påbegyndt uddannelse for hvert alderstrin, mens
søjlediagrammet til højre viser flygtninge opdelt på de fire
aldersgrupper: børn (0-13 år), unge (14-17 år), uddannelsesparate voksne (18-29 år) og voksne (30-65 år).
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Dette kapitel undersøger flygtninge, der påbegynder ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Danmark.

Figur 1.1: Flygtninge, der har påbegyndt ungdoms- og
videregående uddannelser fordelt på, hvor gamle de var,
da fik opholdstilladelse, 20-65 år i 2017
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Kilde: Analyse & Tals beregninger på baggrund af Danmarks Statistisk
registre: Opholdsgundlag (’OPHG’), Befolkningen (’BEF’) og Komprimeret elevregister (’KOTRE’).
Note: Flygtninge er defineret som personer, som i perioden 1997-2017 har
fået opholdsgrundlag som asyl mv. eller er blevet familiesammenført til
en flygtning. I opgørelsen indgår ikke imputerede værdier med tilladelsesdato 01.01.1599.
Antal observationer: 51.258 flygtninge i alt i alderen 20-65 år i 2017:
4.388 personer var 0-13 år ved opholdstilladelsen; 1.322 var 14-17 år ved
opholdstilladelsen; 21.410 var 18-29 år ved opholdstilladelsen; og 24.138
var 30-65 år ved opholdstilladelsen.
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Søjlediagrammet viser, at der er stor forskel på andelen, der
påbegynder en uddannelse, i de forskellige aldersgrupper for
hvornår de fik opholdstilladelse. Hvor langt de fleste, der får
opholdstilladelse i alderen 0-13 år, påbegynder en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, er det bare to
tredjedele af dem, der får opholdstilladelse i alderen 14-17 år,
og hver femte i alderen 18-29 år.
Kurvediagrammet til venstre viser, at der for flygtninge i aldersgruppen 14-17 år sker et drastisk fald i andelen, der påbegynder
en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Figur 1.2 er en opgørelse af flygtninge, der på et eller andet
tidspunkt har påbegyndt gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, korte videregående uddannelser, mellemlange
videregående uddannelser og lange videregående uddannelser fordelt på, hvor gamle de var, da de fik opholdstilladelse.
Figuren viser, at 14 procent af alle flygtninge i alderen 20-65
år har påbegyndt en erhvervsuddannelse sammenlignet med
7 procent for en gymnasial uddannelse, 2 procent for en kort
videregående uddannelse, 4 procent for en mellemlang videregående uddannelse og 4 procent for en lang videregående
uddannelse.

Figur 1.2: Flygtninge, der har påbegyndt ungdoms- og videregående uddannelser fordelt på,
hvor gamle de var, da fik opholdstilladelse, 20-65 år i 2017
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Kilde: Analyse & Tals beregninger på baggrund af Danmarks Statistisk registre: Opholdsgundlag (’OPHG’), Befolkningen (’BEF’) og Komprimeret elevregister (’KOTRE’).
Note: Flygtninge er defineret som personer, som i perioden 1997-2017 har fået opholdsgrundlag som asyl mv. eller er blevet familiesammenført til en flygtning. I opgørelsen indgår ikke imputerede værdier med tilladelsesdato 01.01.1599. Den samme person kan i princippet både have påbegyndt flere uddannelser for eksempel en
gymnasial uddannelse og en lang videregående uddannelse.
Antal observationer: 51.258 flygtninge i alt i alderen 20-65 år i 2017: 4.388 personer var 0-13 år ved opholdstilladelsen; 1.322 var 14-17 år ved opholdstilladelsen; 21.410
var 18-29 år ved opholdstilladelsen; og 24.138 var 30-65 år ved opholdstilladelsen.

13

Erhvervsuddannelserne er de uddannelser flest flygtninge
påbegynder. Der er dog store forskelle alt efter, hvor gamle
flygtningene var, da de fik opholdstilladelse.

6% har påbegyndt en erhvervsuddannelse.

65% af de flygtninge som fik opholdstilladelse i alderen 0-13 år
har påbegyndt en gymnasial uddannelse.

1% har påbegyndt en mellemlang videregående uddannelse.

1% har påbegyndt en kort videregående uddannelse.

1% har påbegyndt en lang videregående uddannelse.
43% har påbegyndt en erhvervsuddannelse.
9% har påbegyndt en kort videregående uddannelse.
24% har påbegyndt en mellemlang videregående uddannelse.
28% har påbegyndt en lang videregående uddannelse.
16% af de flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen
14-17 år, har påbegyndt en gymnasial uddannelse.
53% har påbegyndt en erhvervsuddannelse.
3% har påbegyndt en kort videregående uddannelse.
8% har påbegyndt en mellemlang videregående uddannelse.
7% har påbegyndt en lang videregående uddannelse.
1% af de flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen 18-29 år,
har påbegyndt en gymnasial uddannelse.
14%har påbegyndt en erhvervsuddannelse.
2% har påbegyndt en kort videregående uddannelse.
3%har påbegyndt en mellemlang videregående uddannelse.
3% har påbegyndt en lang videregående uddannelse.
0% af de flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen 30-65
år, har påbegyndt en gymnasial uddannelse.
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Konklusion
Den alder, man har når man får opholdsgrundlag, har stor
betydning for, hvorvidt flygtninge påbegynder en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse og hvilken type
uddannelse, man påbegynder.
Jo ældre man er, når man får opholdstilladelse som flygtning,
desto mindre chance er der for at påbegynde en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. For de flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen 0-13 år, har 93 procent
påbegyndt en uddannelse. Til sammenligning har henholdsvis 67 procent, 19 procent og 9 procent af de flygtninge, som
fik opholdstilladelse i alderen 14-17 år, 18-29 år og 30-65 år,
påbegyndt en uddannelse.
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KAPITEL 2

Figur 2.1: Flygtninge, der har påbegyndt ungdoms- og videregående uddannelser fordelt på, hvor gamle de var, da fik
opholdstilladelse, 20-65 årige i 2017
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Kilde: Analyse & Tals beregninger på baggrund af Danmarks Statistisk registre:
Opholdsgundlag (’OPHG’), Befolkningen (’BEF’) og Komprimeret elevregister
(’KOTRE’).
Note: Flygtninge er defineret som personer, som i perioden 1997-2017 har fået
opholdsgrundlag som asyl mv. eller er blevet familiesammenført til en flygtning.
I opgørelsen indgår ikke imputerede værdier med tilladelsesdato 01.01.1599. Den
samme person kan i princippet både have påbegyndt flere uddannelser for eksempel en gymnasial uddannelse og en lang videregående uddannelse.
Antal observationer: 4.388 personer var 0-13 år ved opholdstilladelsen samtidig
med at være 20-65 år i 2017.
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Dette kapitel undersøger personer, der påbegynder ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og som har
fået opholdstilladelse som flygtninge i alderen 0-13 år. Kapitlet gemmegår påbegyndt uddannelse for flygtninge, tiden der
går fra opholdstilladelse til påbegyndt uddannelse og forskelle mellem kvinder og mænd.

Påbegyndt ungdomsuddannelse og
videregående uddannelse

60%

20%

Påbegyndt uddannelse for
flygtninge, som
fik opholdstilladelse som børn

93 procent af de flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen
0-13 år, har på et eller andet tidspunkt påbegyndt en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Der er ikke stor
forskel på, hvor gamle de var, da de fik opholdstilladelse og om
de påbegynder en eller flere ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser. Der er til gengæld forskel på, hvor gamle de var og om de påbegynder en gymnasial uddannelse eller
en erhvervsuddannelse. Der er større chance for at påbegynde
en gymnasial uddannelse, hvis man får opholdstilladelse som
flygtninge i alderen 0-9 år, hvorimod der er større chance for at
påbegynde erhvervsuddannelse, hvis man får opholdstilladelse som flygtninge i alderen 11-13 år.
Figur 2.1 viser flygtninge, der på et eller andet tidspunkt påbegynder ungdoms- og videregående uddannelser fordelt på,
hvor gamle de var, da de fik opholdstilladelse.

Fra opholdstilladelse til påbegyndt
uddannelse
Figur 2.2 viser det gennemsnitlige antal år mellem opholdstilladelse og påbegyndt uddannelse for flygtninge, der fik opholdstilladelse da de var mellem 0 og 13 år.

De flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen 0-13 år, er
i gennemsnit 6,7 år, når de får opholdstilladelse. Det varer
i gennemsnit 10,7 år før de begynder på en gymnasial uddannelse, 11,0 år før de begynder på en erhvervsuddannelse,
14,5 år før de begynder på en korte videregående uddannelse, 14,6 år før de begynder på en mellemlang videregående
uddannelse, og 14,1 før de begynder på en lang videregående uddannelse. Gennemsnitsvarigheden fra opholdstilladelse til uddannelse er 10,4 år.

Figur 2.2: År mellem opholdstilladelse og påbegyndt ungdomsuddannelse og/eller videregående uddannelse for personer, som har fået opholdsgrundlag som flygtninge i alderen
0-13 år, 20-65 årige i 2017
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Kilde: Analyse & Tals beregninger på baggrund af Danmarks Statistisk registre:
Opholdsgundlag (’OPHG’), Befolkningen (’BEF’) og Komprimeret elevregister
(’KOTRE’).
Note: Flygtninge er defineret som personer, som i perioden 1997-2017 har fået
opholdsgrundlag som asyl mv. eller er blevet familiesammenført til en flygtning.
I opgørelsen indgår ikke imputerede værdier med tilladelsesdato 01.01.1599. Den
samme person kan i princippet både have påbegyndt flere uddannelser for eksempel en gymnasial uddannelse og en lang videregående uddannelse.
Antal observationer: 4.388 personer var 0-13 år ved opholdstilladelsen samtidig
med at være 20-65 år i 2017.
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Påbegyndt uddannelse for
kvinder og mænd

Kilde: Analyse & Tals beregninger på baggrund af Danmarks Statistisk registre:
Opholdsgrundlag (’OPHG’), Befolkningen (’BEF’) og Komprimeret elevregister
(’KOTRE’).

Kvinder og mænd, som fik opholdstilladelse i alderen 0-13 år,
påbegynder i næsten lige så høj grad en ungdomsuddannelse og/eller en videregående uddannelse. Der er dog forskel
på mænd og kvinder på de enkelte uddannelser. Kvinder tager i højere grad en gymnasial uddannelse og efterfølgende
en mellemlang og lang videregående uddannelse. Mænd tager i højere grad en erhvervsuddannelse og en kort videregående uddannelse.
Figur 2.3 viser påbegyndt ungdomsuddannelse og videregående uddannelse for personer, som har fået opholdsgrundlag
som flygtninge i alderen 0-13 år fordelt på køn i 2017.

Figur 2.3: Procentdel der påbegynder ungdoms- og videregående uddannelser blandt personer, som har fået opholdstilladelse som flygtninge i alderen 0-13 år fordelt på køn i 2017
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Note: Flygtninge er defineret som personer, som i perioden 1997-2017 har fået
opholdsgrundlag som asyl mv. eller er blevet familiesammenført til en flygtning.
I opgørelsen indgår ikke imputerede værdier med tilladelsesdato 01.01.1599. Den
samme person kan i princippet både have påbegyndt flere uddannelser for eksempel en gymnasial uddannelse og en lang videregående uddannelse.
Antal observationer: 4.388 personer var 0-13 år ved opholdstilladelsen samtidig
med at være 20-65 år i 2017., herunder 2.407 mænd (55 procent) og 1.981 kvinder
(45 procent).

93 procent af mændene har påbegyndt en ungdoms- eller
videregående uddannelse, herunder 60 procent på en gymnasial uddannelse, 48 procent på en erhvervsuddannelse, 11
procent på en kort videregående uddannelse, 20 procent på
en mellemlang videregående uddannelse og 23 procent på
en lang videregående uddannelse.
93 procent af kvinderne har påbegyndt en ungdoms- eller
videregående uddannelse, herunder 70 procent på en gymnasial uddannelse, 37 procent på en erhvervsuddannelse, 7
procent på en kort videregående uddannelse, 29 procent på
en mellemlang videregående uddannelse og 33 procent på
en lang videregående uddannelse.

Konklusion
93 procent af de flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen 0-13 år, har på et eller andet tidspunkt påbegyndt en
ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Inden
for denne gruppe er der forskel på, om de påbegynder en
gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse alt efter
hvor gamle de var, da de fik opholdstilladelse. Jo yngre man
er, desto større chance er der for at påbegynde en gymnasial
uddannelse og mindre chance for at påbegynde en erhvervsuddannelse.
De flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen 0-13 år, påbegynder i gennemsnit en ungdomsuddannelse 10-11 år efter de
har fået opholdstilladelse. Til sammenligning varer det i gennemsnit 14-15 år før de påbegynder en videregående uddannelse. Det hænger sammen med, at de skal tage en ungdomsuddannelse for at få adgang til en videregående uddannelse.
Kvinder og mænd påbegynder i næsten lige så høj grad en
uddannelse. Kvinder tager dog i højere grad end mænd en
gymnasial uddannelse og efterfølgende en mellemlang og
lang videregående uddannelse. Mænd tager i højere grad
end kvinder en erhvervsuddannelse og en kort videregående
uddannelse.
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Figur 3.1 viser flygtninge, der på et eller andet tidspunkt påbegynder ungdoms- og videregående uddannelser i fordelt på,
hvor gamle de var, da fik opholdstilladelse.
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67 procent af de flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen
14-17 år har på et eller andet tidspunkt påbegyndt en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Der er stor
forskel på, hvor gamle de var, da de fik opholdstilladelse og
om de påbegynder en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Færre påbegynder en ungdomsuddannelse
eller videregående uddannelse, desto ældre de var ved opholdstilladelsen.
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Dette kapitel undersøger personer, der påbegynder ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og som har
fået opholdstilladelse som flygtninge i alderen 14-17 år. Kapitlet gennemgår påbegyndt uddannelse for flygtninge, tiden
der går fra opholdstilladelse til påbegyndt uddannelse og forskelle mellem kvinder og mænd.

Figur 3.1: Flygtninge, der har påbegyndt ungdoms- og
videregående uddannelser fordelt på, hvor gamle de
var, da fik opholdstilladelse, 20-65 årige i 2017
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KAPITEL 3

Påbegyndt uddannelse for
flygtninge, som
fik opholdstilladelse som unge

Kilde: Analyse & Tals beregninger på baggrund af Danmarks Statistisk
registre: Opholdsgundlag (’OPHG’), Befolkningen (’BEF’) og Komprimeret
elevregister (’KOTRE’).
Note: Flygtninge er defineret som personer, som i perioden 1997-2017 har
fået opholdsgrundlag som asyl mv. eller er blevet familiesammenført til en
flygtning. I opgørelsen indgår ikke imputerede værdier med tilladelsesdato
01.01.1599. Den samme person kan i princippet både have påbegyndt flere
uddannelser for eksempel en gymnasial uddannelse og en lang videregående uddannelse.
Antal observationer: 1.332 personer var 14-17 år ved opholdstilladelsen
samtidig med at være 20-65 år i 2017..
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Fra opholdstilladelse til påbegyndt
uddannelse
Figur 3.2 viser det gennemsnitlige antal år mellem opholdstilladelse og påbegyndt uddannelse for flygtninge, der fik opholdstilladelse da de var mellem 14 og 17 år.

før de påbegynder en kort videregående uddannelse, 8,6 år
før de påbegynder en mellemlang videregående uddannelse,
og 7,4 år før de påbegynder en lang videregående uddannelse. Gennemsnitsvarigheden fra opholdstilladelse til uddannelse er 4,1 år.

Påbegyndt uddannelse for
kvinder og mænd
Figur 3.2: År mellem opholdstilladelse og påbegyndt ungdomsuddannelse og/eller videregående uddannelse for personer, som har fået opholdsgrundlag som flygtninge i alderen
14-17 år, 20-65 årige i 2017
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År mellem opholdstilladelse og uddannelsesoptag
Kilde: Analyse & Tals beregninger på baggrund af Danmarks Statistisk registre:
Opholdsgundlag (’OPHG’), Befolkningen (’BEF’) og Komprimeret elevregister
(’KOTRE’).
Note: Flygtninge er defineret som personer, som i perioden 1997-2017 har fået
opholdsgrundlag som asyl mv. eller er blevet familiesammenført til en flygtning.
I opgørelsen indgår ikke imputerede værdier med tilladelsesdato 01.01.1599. Den
samme person kan i princippet både have påbegyndt flere uddannelser for eksempel en gymnasial uddannelse og en lang videregående uddannelse.
Antal observationer: 1.332 personer var 14-17 år ved opholdstilladelsen samtidig
med at være 20-65 år i 2017.

De flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen 14-17 år, er
i gennemsnit 16,0 år, når de får opholdstilladelse. Det varer i
gennemsnit 3,2 år før de påbegynder en gymnasial uddannelse, 4,5 år før de påbegynder en erhvervsuddannelse, 8,0 år

Kvinder, som fik opholdstilladelse i alderen 14-17 år, påbegynder i højere grad end mænd en ungdomsuddannelse og/eller
en videregående uddannelse. Der er også forskel på mænd og
kvinder på de enkelte uddannelser. Kvinder tager i højere grad
en gymnasial uddannelse og efterfølgende en videregående
uddannelse. Mænd tager i højere grad en erhvervsuddannelse.
Figur 3.3 viser påbegyndt ungdomsuddannelse og videregående uddannelse for personer, som har fået opholdsgrundlag
som flygtninge i alderen 14-17 år fordelt på køn i 2017.

Figur 3.3: Procentdel der påbegynder en ungdoms- og videregående uddannelser blandt personer, som har fået opholdstilladelse som flygtninge i alderen 14-17 år fordelt på køn i 2017
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Kilde: Analyse & Tals beregninger på baggrund af Danmarks Statistisk registre: Opholdsgundlag (’OPHG’), Befolkningen (’BEF’) og Komprimeret elevregister (’KOTRE’).
Note: Flygtninge er defineret som personer, som i perioden 1997-2017 har fået
opholdsgrundlag som asyl mv. eller er blevet familiesammenført til en flygtning.
I opgørelsen indgår ikke imputerede værdier med tilladelsesdato 01.01.1599. Den
samme person kan i princippet både have påbegyndt flere uddannelser for eksempel en gymnasial uddannelse og en lang videregående uddannelse.
Antal observationer: 1.332 personer var 14-17 år ved opholdstilladelsen samtidig
med at være 20-65 år i 2017, herunder 924 mænd (70 procent) og 398 kvinder
(30 procent).’

65 procent af mændene har påbegyndt en ungdoms- eller videregående uddannelse, herunder 13 procent på en gymnasial
uddannelse, 54 procent på en erhvervsuddannelse, 3 procent
på en kort videregående uddannelse, 7 procent på en mellemlang videregående uddannelse og 6 procent på en lang videregående uddannelse.
70 procent af kvinderne har påbegyndt en ungdoms- eller videregående uddannelse, herunder 23 procent på en gymnasial
uddannelse, 49 procent på en erhvervsuddannelse, 5 procent
på en kort videregående uddannelse, 12 procent på en mellemlang videregående uddannelse og 11 procent på en lang
videregående uddannelse.
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Konklusion
67 procent af de flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen
14-17 år, har på et eller andet tidspunkt påbegyndt en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Der er stor
forskel på, hvor gamle de var, da de fik opholdstilladelse og
om de påbegynder en eller flere ungdomsuddannelser eller
videregående uddannelser. Der er lavere chance for at påbegynde en eller flere ungdomsuddannelser eller videregående
uddannelser, desto ældre man er, når man får opholdstilladelse som flygtning.
De flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen 14-17 år, påbegynder i gennemsnit en ungdomsuddannelse 3-5 år efter
de har fået opholdstilladelse. Til sammenligning varer det i
gennemsnit 7-9 år før de påbegynder en videregående uddannelse. Det hænger sammen med, at de skal tage en ungdomsuddannelse for at få adgang til en videregående uddannelse.
Kvinder påbegynder i højere grad end mænd en ungdomsuddannelse og/eller en videregående uddannelse. Der er også
forskel på mænd og kvinder på de enkelte uddannelser. Kvinder tager i højere grad en gymnasial uddannelse og efterfølgende en videregående uddannelse. Mænd tager i højere grad
en erhvervsuddannelse.
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KAPITEL 4

Figur 4.1: Flygtninge, der har påbegyndt ungdomsog videregående uddannelser fordelt på, hvor gamle de
var, da fik opholdstilladelse, 20-65 årige i 2017
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Kilde: Analyse & Tals beregninger på baggrund af Danmarks Statistisk
registre: Opholdsgundlag (’OPHG’), Befolkningen (’BEF’) og Komprimeret
elevregister (’KOTRE’).
Note: Flygtninge er defineret som personer, som i perioden 1997-2017 har
fået opholdsgrundlag som asyl mv. eller er blevet familiesammenført til en
flygtning. I opgørelsen indgår ikke imputerede værdier med tilladelsesdato
01.01.1599. Den samme person kan i princippet både have påbegyndt flere
uddannelser for eksempel en gymnasial uddannelse og en lang videregående uddannelse.
Antal observationer: 21.410 personer var 18-29 år ved opholdstilladelsen
samtidig med at være 20-65 år i 2017.
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Dette kapitel undersøger personer, der påbegynder ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og som har
fået opholdstilladelse som flygtninge i alderen 18-29 år. Kapitlet gennemgår påbegyndt uddannelse for flygtninge, tiden
der går fra opholdstilladelse til påbegyndt uddannelse og forskelle mellem kvinder og mænd.

Påbegyndt ungdomsuddannelse og
videregående uddannelse

80%

0%

Påbegyndt uddannelse for
flygtninge, som
fik opholdstilladelse som voksne

19 procent af de flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen 18-29 år, har på et eller andet tidspunkt påbegyndt en
ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Der er
forskel på, hvor gamle de var, da de fik opholdstilladelse og
om de påbegynder en eller flere ungdomsuddannelser eller
videregående uddannelser. Der er større chance for at påbegynde en eller flere ungdomsuddannelser eller videregående
uddannelser, desto yngre man er, når man får opholdstilladelse som flygtning.
Figur 4.1 viser flygtninge, der på et eller andet tidspunkt påbegynder ungdoms- og videregående uddannelser i fordelt på,
hvor gamle de var, da fik opholdstilladelse.

Fra opholdstilladelse til påbegyndt
uddannelse
Figur 4.2 viser det gennemsnitlige antal år mellem opholdstilladelse og påbegyndt uddannelse for flygtninge, der fik opholdstilladelse da de var mellem 18 og 29 år.

Figur 4.2: År mellem opholdstilladelse og påbegyndt ungdomsuddannelse og/eller videregående uddannelse for personer, som har fået opholdsgrundlag som flygtninge i alderen
18-29 år, 20-65 årige i 2017
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År mellem opholdstilladelse og uddannelsesoptag
Kilde: Analyse & Tals beregninger på baggrund af Danmarks Statistisk registre:
Opholdsgundlag (’OPHG’), Befolkningen (’BEF’) og Komprimeret elevregister
(’KOTRE’).
Note: Flygtninge er defineret som personer, som i perioden 1997-2017 har fået
opholdsgrundlag som asyl mv. eller er blevet familiesammenført til en flygtning.
I opgørelsen indgår ikke imputerede værdier med tilladelsesdato 01.01.1599. Den
samme person kan i princippet både have påbegyndt flere uddannelser for eksempel en gymnasial uddannelse og en lang videregående uddannelse.
Antal observationer: 21.410 personer var 18-29 år ved opholdstilladelsen samtidig med at være 20-65 år i 2017.

og 5,0 år før de påbegynder en lang videregående uddannelse. Gennemsnitsvarigheden fra opholdstilladelse til uddannelse er 4,6 år.

Påbegyndt uddannelse for
kvinder og mænd
Kvinder og mænd, som fik opholdstilladelse i alderen 18-29
år, påbegynder i lige så høj grad en ungdomsuddannelse og/
eller en videregående uddannelse. Der er ikke stor forskel på
mænd og kvinder på de enkelte uddannelser.
Figur 4.3 viser påbegyndt ungdomsuddannelse og videregående uddannelse for personer, som har fået opholdsgrundlag
som flygtninge i alderen 18-29 år fordelt på køn i 2017.

Figur 4.3: Procentdel der påbegynder en ungdoms- og videregående uddannelser blandt personer, som har fået opholdstilladelse som flygtninge i alderen 18-29 år fordelt på køn i 2017
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19 procent af mændene har påbegyndt en ungdoms- eller videregående uddannelse, herunder 1 procent på en gymnasial
uddannelse, 13 procent på en erhvervsuddannelse, 2 procent
på en kort videregående uddannelse, 3 procent på en mellemlang videregående uddannelse og 3 procent på en lang
videregående uddannelse.
19 procent af kvinderne har påbegyndt en ungdoms- eller videregående uddannelse, herunder 1 procent på en gymnasial
uddannelse, 14 procent på en erhvervsuddannelse, 1 procent
på en kort videregående uddannelse, 3 procent på en mellemlang videregående uddannelse og 2 procent på en lang
videregående uddannelse.

Konklusion
19 procent af de flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen
18-29 år, har på et eller andet tidspunkt påbegyndt en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Der er stor
forskel på, hvor gamle de var, da de fik opholdstilladelse og om
de påbegynder en eller flere ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser. Der er lavere chance for at påbegynde
en eller flere ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser, desto ældre man er, når man får opholdstilladelse som
flygtning.
De flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen 18-29 år,
påbegynder en ungdomsuddannelse 2-5 år efter de har fået
opholdstilladelse. Til sammenligning varer det 5-7 år før de påbegynder en videregående uddannelse. For denne gruppe vil
nogen skulle tage en ungdomsuddannelse i Danmark før de
kan begynde en videregående uddannelse, mens andre har
medbragt en ungdomsuddannelse, som giver dem mulighed
for at påbegynde en videregående uddannelse.
Kvinder og mænd påbegynder i lige så høj grad en uddannelse. Der er ikke stor forskel på påbegyndt uddannelse for mænd
og kvinder på de enkelte uddannelser.
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Dette kapitel undersøger påbegyndte uddannelser for flygtninge og danskere. Kapitlet gemmegår påbegyndt uddannelse for
20-årige og 25-årige flygtninge og danskere.

Påbegyndt uddannelse for 20-årige
flygtninge og danskere
Påbegyndte ungdomsuddannelser og videregående uddannelser for 20-årige flygtninge ligger på niveau med 20-årige
danskere for gruppen af flygtninge, som fik opholdstilladelse i
alderen 0-13 år. De 20-årige flygtninge, som er ældre end 13 år,
da de fik opholdstilladelse, ligger under dette niveau.

KAPITEL 5

En sammenligning af påbegyndt uddannelse for flygtninge
og danskere

Figur 5.1 opgør påbegyndt ungdomsuddannelse og videregående uddannelse for 20-årige flygtninge og danskere
i perioden.
For de flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen 0-13 år
har 92 procent påbegyndt en eller flere ungdomsuddannelser
og/eller videregående uddannelser. Til sammenligning har
henholdsvis 53 procent og 13 procent af de flygtninge som fik

Figur 5.1: Påbegyndt ungdomsuddannelse og videregående uddannelse for 20-årige flygtninge og danskere i perioden 1997-2017
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Kilde: Analyse & Tals beregninger på baggrund af Danmarks Statistisk registre: Opholdsgundlag (’OPHG’), Befolkningen (’BEF’) og Komprimeret elevregister (’KOTRE’).
Note: Flygtninge er defineret som personer, som i perioden 1997-2017 har fået opholdsgrundlag som asyl mv. eller er blevet familiesammenført til en flygtning. I opgørelsen indgår ikke imputerede værdier med tilladelsesdato 01.01.1599.
Antal observationer: 9.421 flygtninge i alt: 4.450 personer var 0-13 år ved opholdstilladelsen; 1.415 var 14-17 år ved opholdstilladelsen; 3.556 var 18-20 år ved opholdstilladelsen. 1.267.426 danskere i alt.
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opholdstilladelse i alderen 14-17 år og 18-20 år påbegyndt en
uddannelse. Til sammen har 56 procent af de 20-årige påbegyndt en uddannelse. For de 20-årige danskere har 94 procent
påbegyndt en uddannelse.
Påbegyndt uddannelse for 20-årige flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen 0-13 år, ligger også på niveau med
20-årige danskere, når fokus er på gymnasiale uddannelser,
erhvervsuddannelser og de videregående uddannelser. De
20-årige flygtninge, som er ældre end 13, når de får opholdstilladelse, ligger under dette niveau.

Figur 5.2 opgør påbegyndt ungdomsuddannelse og videregående uddannelse for 20-årige flygtninge og danskere
i perioden.
28 procent af flygtninge i alderen 0-20 år har påbegyndt en erhvervsuddannelse sammenlignet med 34 procent for en gymnasial uddannelse, 3 procent for en kort videregående uddannelse, 7 procent for en mellemlang videregående uddannelse
og 11 procent for en lang videregående uddannelse.

Figur 5.2: Påbegyndt ungdomsuddannelse og videregående uddannelse for 20-årige flygtninge og danskere i perioden 1997-2017
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Kilde: Analyse & Tals beregninger på baggrund af Danmarks Statistisk registre: Opholdsgundlag (’OPHG’), Befolkningen (’BEF’) og Komprimeret elevregister (’KOTRE’).
Note: Flygtninge er defineret som personer, som i perioden 1997-2017 har fået opholdsgrundlag som asyl mv. eller er blevet familiesammenført til en flygtning. I opgørelsen indgår ikke imputerede værdier med tilladelsesdato 01.01.1599.
Antal observationer: 9.421 flygtninge i alt: 4.450 personer var 0-13 år ved opholdstilladelsen; 1.415 var 14-17 år ved opholdstilladelsen; 3.556 var 18-20 år ved opholdstilladelsen. 1.267.426 danskere i alt.
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Påbegyndt uddannelse for 25-årige
flygtninge og danskere
Påbegyndte ungdomsuddannelser og videregående uddannelser for 25-årige flygtninge ligger på niveau med 20-årige
danskere for gruppen af flygtninge, som fik opholdstilladelse
i alderen 0-13 år. De 25-årige flygtninge, som er ældre end 13
år, da de fik opholdstilladelse, ligger under dette niveau. Det er
altså samme tendens som for 20-årige flygtninge og danskere.
Figur 5.3 opgør påbegyndt ungdomsuddannelse og videregående uddannelse for 25-årige flygtninge og danskere
i perioden.

som fik opholdstilladelse i alderen 14-17 år og 18-25 år, påbegyndt en uddannelse. Tilsammen har 27 procent af de 25-årige været påbegyndt en uddannelse. For de 25-årige danskere har 95 procent påbegyndt en uddannelse.
Påbegyndte uddannelser for 20-årige flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen 0-13 år, ligger også på niveau med
20-årige danskere, når fokus er på gymnasiale uddannelser,
erhvervsuddannelser og de videregående uddannelser. De
20-årige flygtninge, som er ældre end 13, når de får opholdstilladelse, ligger under dette niveau.

For de flygtninge, som fik opholdstilladelse i alderen 0-13 år,
har 93 procent påbegyndt en uddannelse. Til sammenligning
har henholdsvis 69 procent og 17 procent af de flygtninge,

Figur 5.3: Påbegyndt ungdomsuddannelse og videregående uddannelse for 25-årige flygtninge og danskere i perioden 1997100%
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Kilde: Analyse & Tals beregninger på baggrund af Danmarks Statistisk registre: Opholdsgundlag (’OPHG’), Befolkningen (’BEF’) og Komprimeret elevregister (’KOTRE’).
Note: Flygtninge er defineret som personer, som i perioden 1997-2017 har fået opholdsgrundlag som asyl mv. eller er blevet familiesammenført til en flygtning. I opgørelsen indgår ikke imputerede værdier med tilladelsesdato 01.01.1599.
Antal observationer: 9.658 flygtninge i alt: 893 personer var 0-13 år ved opholdstilladelsen; 560 var 14-17 år ved opholdstilladelsen; 8205 var 18-25 år ved opholdstilladelsen. 1.295.218 danskere i alt.
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Figur 5.4 opgør påbegyndt ungdomsuddannelse og videregående uddannelse for 25-årige flygtninge og danskere
i perioden.
19 procent af flygtninge i alderen 0-25 år har påbegyndt
en erhvervsuddannelse sammenlignet med 8 procent for
en gymnasial uddannelse, 2 procent for en kort videregående uddannelse, 5 procent for en mellemlang videregående uddannelse og 5 procent for en lang videregående
uddannelse.

Konklusion
Flygtninge, som får opholdsgrundlag som flygtning når de er
børn, påbegynder en uddannelse i stort set samme omfang
som den gennemsnitlige dansker. De flygtninge, som ikke i
lige så høj grad påbegynder en uddannelse, er dem, der får
opholdstilladelse senere i livet.
Sammenligningen af flygtninge og danskere viser således, at de
to grupper ikke adskiller sig væsentligt i forhold til uddannelse,
når man tager højde for, hvor lang tid de har været i Danmark.

Figur 5.4: Påbegyndt ungdomsuddannelse og videregående uddannelse for 25-årige flygtninge og danskere i perioden 1997-2017
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Kilde: Analyse & Tals beregninger på baggrund af Danmarks Statistisk registre: Opholdsgundlag (’OPHG’), Befolkningen (’BEF’) og Komprimeret elevregister (’KOTRE’).
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