
Siden 1995 har skiftende regeringer haft et mål 
om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have 
en ungdomsuddannelse. På trods af det stærke 
politiske fokus – især i de seneste ti år – har 
ungdomsuddannelserne stadig ikke knækket 
koden til det store frafald, som kendetegner 
mange af uddannelserne. Det viser nyt notat fra 
tænketanken DEA.

På baggrund af tal fra Danmarks Statistik har DEA 
set nærmere på udviklingen i andelen af de 25-åri-
ge, som er faldet fra deres ungdomsuddannelse 
uden at genoptage den.

De 25-årige er godt pejlemærke, idet de har haft 
ca. ti år til at færdiggøre en ungdomsuddannelse.
 
Figur 1 viser, at andelen af 25-årige, som er faldet 
fra deres ungdomsuddannelse og endnu ikke har 
genoptaget den er større i dag end i 2001. 

I 2001 udgjorde gruppen 11,6 pct. af de 25-årige. I 
2012 var den steget til 12,2 eller ca. 8.0001 unge.

Figur 1: Andel 25-årige som tidligere er frafaldet 
en ungdomsuddannelse og nu ingen har

Kilde: DEA beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks 
databank. 18-25-åriges ungdomsuddannelser efter køn, ud-
dannelsesstatus, alder og tid.

1 DEA beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks databank. 18 
- 25 åriges ungdomsuddannelser efter køn, uddannelsesstatus, alder 
og tid. Bemærk, at tallene ikke dækker voksenuddannelser og ud-
dannelser taget ved udenlandske uddannelsesinstitutioner af danske 
statsborgere, da de ikke indgår i elevregistret.

Færre får en ungdomsuddannelse end i 2004
Også når man ser på, hvor mange, der gennemfø-
rer en ungdomsuddannelse, klarer de 25-årige sig 
dårligere end tidligere. 

Tal fra Danmarks Statistik viser, at 67 pct. af de 
25-årige i 2012 har gennemført en ungdomsud-
dannelse2. I 2004 var det 72 pct. - et fald på fem 
procentpoint på otte år3.

Sværere at klare sig uden uddannelse
Unge uden uddannelse har traditionelt kunnet finde 
beskæftigelse på det ufaglærte arbejdsmarked. 
Alene siden 2007 er antallet af beskæftigede ufag-
lærte faldet med 144.000 personer.4 

Gennem 00’erne er der sat ind med tiltag, som 
skulle få ældre unge til at færdiggøre en uddan-
nelse, og det kan tage tid, før effekten af de mange 
tiltag kan aflæses i statistikkerne for de 25-årige. 

Alligevel er det bemærkelsesværdigt, at der siden 
2001 stort set intet er sket med andelen af 25-åri-
ge, som falder fra en uddannelse og stadig ikke er i 
gang med én. 

Udviklingen tyder på, at vi i Danmark har et presse-
rende behov for at diskutere indretningen, udviklin-
gen og et muligt reformbehov på vores ungdoms-
uddannelser.  

2 Danmarks Statistik. Nyt nr. 261. Fuldførte ungdomsuddannelser 
2011/2012. 16. maj 2013
3 Den resterende andel af 25-årige er primært under uddannelse, i 
arbejde, ledige eller uden for arbejdsstyrken. 
4 Danmarks Statistiks databank. Arbejdsmarkedstilknytning efter ud-
dannelsesniveau, beskæftigelsesstatus og tid
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