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• AE er en økonomisk-politisk tænketank og et 

samfundsøkonomisk analyseinstitut, der arbejder for at 

fremme den sociale retfærdighed i Danmark.

• Udarbejder og formidle samfundsøkonomiske analyser. Både 

af egen drift og i samarbejde med fagbevægelsen.

• 8 økonomer, 5 studenter, 2 kommunikationsfolk. 

• Analyserer mikro-data (oftest individ data) og makro-data.

• Vilde med data … og de muligheder det giver

• Fokusområderne på uddannelse:

• Status på unges uddannelse. Hvor mange er ikke i gang?

• Hvad mange falder fra?Hvor mange holder pause?

Om AE



• Populationen: 25-årige med ufaglærte forældre. 

• Formål: Har de fået mindst en ungdomsudd. (UDDA)

• Ufaglærte forældre: Ingen af forældrene har en uddannelse over grundskoleniveau opgjort, 

da de unge var 16 år.

• Afgrænsning: 

– Senest indvandret (første gang) som 15-årig.

– Der skal være oplysninger om mindst en af forældrene.

• Hvorfor?

1) Sikre, at der er viden om indvandreres medbragte uddannelse. 

1) (Ikke nogen oplysninger i data for indvandrere kommet hertil efter 2006)

2) Populationen reduceres med 10.000 individer pga. denne regel

3) Vigtigt, at måle alle årgange efter samme princip (konsistens).

4) Vigtigt, at tage  udelade falske ufaglærte, dvs. de nyligt ankomne. Man ved ikke om 

de er tømrere, pædagoger eller ufaglærte

5) Virker også for forældrene

2) Sikre, at de der er kommet til landet, har en chance for at fuldføre en uddannelse i 

Danmark. 

UVM benytter lignende metode i Profilmodellen. Her medtages alle, der boede i DK som 16-

årige. 

Mønsterbrydere, hvem er det?



• … vi ser oftest på de unge, der får en uddannelse modsat 

deres forældre, der ikke havde en uddannelse.

• Vi har også set på førstegangsakademikere etc.

Mønsterbrydere kan være flere ting…



Resultaterne viser, at der er kommet flere 

mønsterbrydere

1,8 pp



Antallet af 25-årige med ufaglærte forældre er næsten 

halveret siden 2001. 

• Måske er det sværere at løfte børn af ufaglærte?



Flere mønsterbrydere blandt unge med udenlandsk 

baggrund. Færre blandt etnisk danske unge



• Igennem hele perioden har pigerne været bedre til at bryde negativ social arv

• Forskellen mellem drenge og piger er blevet større. Fra 7% i 2001 til 18% i 2015

Flere piger er mønsterbrydere



• Vi har inddelt de 25-årige efter bopæl som 16-årig.

• Resultaterne viser, at Danmark i 2013 var mere opdelt, end i 

2015. 

• Vi har inddelt i landsdele (12 landsdele). 

• Meget små antal i kommunerne, gør selv små forskelle store i 

andele.

Geografisk vinkel



Samme grænser, flere flytter opad



Sjælland haler ind

• Sjl har forbedret sig 4,3 pp eller 8,5 %

• 2015-tallene viser, at flest fynske og bornholmske unge er mønsterbrydere 

med 56,8 % af alle børn af ufaglærte, der får en uddannelse.



Alle sjællandske landsdele har flyttet sig 



• Via elevregisteret (rammer 98% af de 25-årige uddannelsesniveau, og 

99,3% af mønsterbryderne). 

• Analysen på elev-registeret er offentliggjort i april 2015.

• Dermed kunne man fortælle om udviklingen 7 måneder tidligere. 

… vi snød faktisk i foråret… 



• 13 offentliggjorte analyser på uddannelse siden 1. juni 2015 

med brug af DST-data. 

• Dertil kommer analysebistand for samarbejdspartnere m.m.

• Alle analyserne på arbejdsmarked m.m.

Analysen er blot et eksempel på de utallige 

muligheder i data


