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Knap 20 pct. står uden uddannelse som 25-årige

Andel af unge, der som 25-årige 

ikke har færdiggjort en 

ungdomsuddannelse, er faldet –

men stadig stor (19 pct.)

Andel der hverken har job eller 

ungdomsuddannelse som 25-

årige er nærmest en ‘konstant’ 

på ca. 7 pct.

Unge uden uddannelse, 2011-2018
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De fleste unge påbegynder en ungdomsuddannelse

Har ikke påbegyndt en ungdomsuddannelse

Har påbegyndt, men ikke
færdiggjort en 

Har færdiggjort en 
ungdomsuddannelse

80 pct.

15 pct.

Knap 20 pct. af 25-årige står uden en ungdomsuddannelse. De fleste af dem – de 
15 af de 20 pct. – havde påbegyndt mindst én ungdomsuddannelse, men ikke 
færdiggjort nogen. 
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Unge uden uddannelse er især kendetegnet ved 
svage faglige forudsætninger
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Unge uden ungdomsuddannelse

Unge uden ungdomsuddannelse er her opgjort som 22-årige, der ikke har færdiggjort en gymnasial, 

erhvervsfaglig eller videregående uddannelse – og som heller ikke er i gang med en af disse.

Kilde: Finansministeriet, Ulighedsredegørelsen 2020.
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Unge uden uddannelse har forskellige grader af 
udfordringer

• En (lille) tredjedel gælder, at deres eneste  

registrerede udfordring er den manglende 

ungdomsuddannelse. De synes hverken at være 

udpræget fagligt  svage eller at have alvorlige 

sociale eller  sundhedsmæssige udfordringer.

• En (lille) tredjedel har tilsyneladende kun en enkelt 

udfordring – fx særdeles dårlige 

folkeskolekarakterer eller en psykisk diagnose. 

• En stor tredjedel er komplekst udfordret*

Anm.: *Unge med komplekse problemer har flere udfordringer. De kan fx have svage faglige forudsætninger og en psykiatrisk diagnose (fx depression, angst, 

OCD, spiseforstyrrelser, ADHD eller personlighedsforstyrrelser). Eller de kan have en kombination af fx svage faglige forudsætninger, psykisk sårbarhed eller 

sociale udfordringer, fx kriminalitetshistorik eller misbrug. 

Komplekse 

problemer

Enkeltstående 

udfordring

Uden indikation 

på udfordring

30 pct.

30 pct.

40 pct.
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57 pct. af dem, der påbegynder en EUD, 
forventes at fuldføre uddannelsen

Ungdomsuddannelser
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26 pct. af dem, som påbegynder en 
EUD, er under 18 år 

Forventet fuldførelsesprocent på 
ungdomsuddannelserne, 2018

Aldersfordeling af tilgangen til 
ungdomsuddannelser, 2018


