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Beskæftigelse medfører mindre danskundervisning

Flygtninge skruer ned for danskundervisnin-
gen, i takt med at de kommer i beskæftigelse.

Når beskæftigelsesmulighederne på det lokale arbejds-
marked er gode, og når beskæftigelsen i det etniske 
netværk i boligområdet er høj, så falder chancen for, at 
flygtninge gennemfører et danskkursus. Det viser en ny 
analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, 
der også dokumenterer et lavt sprogkrav til flygtninge 
på arbejdsmarkedet.

Resultatet af undersøgelsen skal ses i sammenhæng 
med, at tidligere undersøgelser har vist, at højere be-

skæftigelsesfrekvenser på det lokale arbejdsmarked øger 
beskæftigelsen blandt nyankomne flygtninge 2-4 år 
efter asyl (Azlor, Damm og Schultz-Nielsen, 2020), og 
at højere beskæftigelse i det etniske netværk øger både 
beskæftigelsen og arbejdsindkomsten blandt mandlige 
flygtninge 2-6 år efter asyl (Damm 2014). Dermed viser 
den nye undersøgelse også, at flygtninge skruer ned for 
danskundervisningen, i takt med at de kommer i be-
skæftigelse. Det bekræfter tendensen fra et tidligere stu-
die, hvor indførelsen af den virksomhedsrettede praktik 
for flygtninge medførte et fald i mængden af danskun-
dervisning (Arendt 2020). 

Figur 1.  Virkninger af at bo i et boligområde med en høj beskæftigelsesfrekvens blandt sprogfæller på, hvorvidt man deltager i 
sprogkursus i dansk, og hvor stor en del af sprogkurset man gennemfører, hvis man deltager

Datakilder: Administrative registre for 2004-2020 sammenkædet med oplysninger om individets boligområde konstrueret af Damm, Hassani og Schu-
ltz-Nielsen med støtte fra Aarhus Universitet, TrygFonden, VIVE og ROCKWOOL Fonden. 

Noter: Opgørelsen omfatter flygtninge, som fik asyl i perioden 2004-2015, og som ankom senere på året, efter at de første kommuner havde nået deres år-
lige kvote af flygtninge. Empirisk design: forløbsundersøgelse for de første 4 år efter asyl.  

Virkninger af beskæftigelsesfrekvensen blandt sprogfæller i boligområdet

Boligområde A

Gennemsnitligt boligområde:
Andel sprogfæller: 1,4 procent

Beskæftigelsesfrekvens blandt
sprogfæller: 32 procent

Høj beskæftigelsesfekvens blandt sprogfæller: 
Gennemsnitligt boligområde + 29 procentpoint

Virkninger i forhold til det 
gennemsnitlige boligområde:

Deltagelse i danskundervisning: 0 procent
Graden af gennemførelse af 

et danskkursus: -2 procent 

Boligområde B



2

Mere præcist betyder en stigning i beskæftigelsesfre-
kvensen blandt sprogfæller i boligområdet fra 32 til 
61%, at sandsynligheden for at gennemføre danskkurset 
mindskes med 2 procent. En stigning i beskæftigelses-
frekvensen i kommunen fra 77 til 81 procent mindsker 
sandsynligheden for at gennemføre  danskkurset med 4 
procent.

Nu kan man jo også lære dansk på sin arbejdsplads, og 
om det i sidste ende er mest effektivt at lære dansk på 
skolebænken eller på arbejdspladsen, kan undersøgelsen 
her ikke svare på. Derimod er det kortlagt, hvor højt et 
sprogkrav der er i det job, som flygtningen finder, og det 
er i gennemsnit lavt. Flygtninge, som finder et job i lø-
bet af de første fire år efter asyl, arbejder gennemsnitligt 
i et job, som kræver mundtlige og sproglige færdigheder 
på niveau 20, vurderet på en skala fra 0 til100.

Om virkninger 

De beregnede virkninger er såkaldte ’intenti-
on-to-treat’ estimater. De angiver de gennem-
snitlige virkninger af beskæftigelsesmæssige 
forhold i det område, hvor flygtningen er blevet 
boligplaceret, for alle flygtninge, uanset om de 
vælger at flytte i løbet af de første fire år efter 
boligplacering eller ej.

Figur 2.  Virkninger af at bo i en kommune med en høj beskæftigelsesfrekvens på, hvorvidt man deltager i sprogkursus i dansk,  
og hvor stor en del af sprogkurset man gennemfører, hvis man deltager

Virkninger af beskæftigelsesfrekvensen i kommunen

Gennemsnitligt kommune:
Beskæftigelsesfrekvens: 77 procent

Kommune med høj beskæftigelsesfrekvens: 
Gennemsnitligt kommune

+ 4 procentpoint

Virkninger i forhold til det 
gennemsnitlige boligområde:

Deltagelse i danskundervisning: 0 procent
Graden af gennemførelse af 
et danskkursus: -4 procent 

Kommune A Kommune B

Datakilder: Administrative registre for 2004-2020 sammenkædet med oplysninger om individets boligområde konstrueret af Damm, Hassani og Schultz-
Nielsen med støtte fra Aarhus Universitet, TrygFonden, VIVE og ROCKWOOL Fonden. 

Noter: Opgørelsen omfatter flygtninge, som fik asyl i perioden 2004-2015, og som ankom senere på året, efter at de første kommuner havde nået deres 
årlige kvote af flygtninge. Empirisk design: forløbsundersøgelse for de første 4 år efter asyl.  
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Flere indvandrere i boligområdet medfører 
mindre danskundervisning
Jo flere ikke-vestlige indvandrere der er i et 
boligområde, desto ringere er sandsynligheden 
for, at flygtninge deltager i danskundervisning.

Langt de fleste flygtninge (91 procent), som kom til 
Danmark i perioden 2004-2015, har deltaget i danskun-
dervisning som en del af det tre-årige danske intro-
duktionsprogram for flygtninge og indvandrere, som 
blev indført i 1999 og først blev ændret ved indførelsen 
af den tidlige jobrettede integrationsindsats i oktober 
2016. Men sandsynligheden for at deltage mindskes, jo 
flere indvandrere der er i boligområdet. Det fremgår af 

en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forsknings-
enhed.

Mere præcist betyder en stigning i andelen af ikke-vest-
lige indvandrere i boligområdet fra 5 til 11 procent, at 
sandsynligheden for at begynde på danskundervisning 
mindskes med 1 procent. 

Deltager man først i danskundervisningen, har ande-
len af ikke-vestlige indvandrere i boligområdet i sig selv 
ingen betydning for, i hvilken grad man gennemfører 
danskkurset. 

Figur 3.  Virkninger af at bo i et boligområde med en høj andel ikke-vestlige indvandrere på, hvorvidt man deltager i 
danskundervisning, og i hvor høj grad man gennemfører hele danskkurset, hvis man deltager

Virkninger af andel ikke-vestlige indvandrere i boligområdet

Boligområde A Boligområde B

Gennemsnitligt boligområde:
Andel ikke-vestlige indvandrere: 5 procent

Høj andel ikke-vestlige indvandrere: 
Gennemsnitligt boligområde + 6 procentpoint

Virkninger i forhold til det 
gennemsnitlige boligområde:

Deltagelse i danskundervisning: -1 procent
Graden af gennemførelse af 

et danskkursus: 0 procent 

Datakilder: Administrative registre for 2004-2020 sammenkædet med oplysninger om individets boligområde konstrueret af Damm, Hassani og Schu-
ltz-Nielsen med støtte fra Aarhus Universitet, TrygFonden, VIVE og ROCKWOOL Fonden 

Noter: Opgørelsen omfatter flygtninge, som fik asyl i perioden 2004-2015, og som ankom senere på året, efter at de første kommuner havde nået deres år-
lige kvote af flygtninge. Empirisk design: forløbsundersøgelse for de første 4 år efter asyl.  
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Hver anden flygtning gennemfører et 
sprogkursus i dansk
Langt de fleste flygtninge har deltaget i 
danskundervisningen i deres treårige intro-
duktionsprogram, men kun omkring halvde-
len har gennemført danskkurset. 

De fleste flygtninge, som fik asyl i Danmark i perioden 
2004-2015, har deltaget i danskundervisning som led 
i det treårige introduktionsprogram, som var standar-
den, da de ankom. Det viser en ny undersøgelse fra 
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, som også 
konstaterer, at det oftere er mændene, som gennemfører 
et danskkursus.

Undersøgelsen viser, at i løbet af de første fire år efter 
asyl i Danmark har 93 procent af mændene og 88 pro-
cent af kvinderne deltaget i danskundervisning. 

Andelen af flygtninge, som har færdigg jort et danskkur-
sus, er dog betragteligt lavere: 56 procent for mænd og 
46 procent for kvinder.  

Hovedparten af flygtningene deltager i et danskkursus 
af middel sværhedsgrad af tre mulige. De placeres på et 
danskkursus, som matcher deres kvalifikationer og am-
bitioner med kurset. Tre ud af ti flygtninge har deltaget 
i et sprogkursus på laveste niveau, Danskuddannelse 1 
(’DU1’), mens fem ud af ti har deltaget i et sprogkursus 
af middel sværhedsgrad, Danskuddannelse 2 (’DU2’) 
og en ud af ti har deltaget i et sprogkursus på højeste 
niveau, Danskuddannelse 3 (’DU3’).  

Figur 4. Flygtninges deltagelse i og gennemførelse af et dansk-
kursus 4 år efter asyl i Danmark

Danskundervisning for voksne 
udlændinge

Der er tre selvstændige danskuddannelser, som 
er tilrettelagt efter kursisternes mål og forud-
sætninger. Uddannelsesforløbene afsluttes med 
prøver. Sværhedsgraden er lavest på Danskud-
dannelse 1 og højest på Danskuddannelse 3.   

Danskuddannelse 1 er tilrettelagt for kur-
sister, som ikke kan læse og skrive på deres 
modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke 
behersker et europæisk skriftsystem.  

Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for kursi-
ster, som har en kort skole- og uddannelsesbag-
grund fra hjemlandet.  

Danskuddannelse 3 er tilrettelagt for kursi-
ster, som har en mellemlang eller lang skole- og 
uddannelsesbaggrund.  

Hver af de tre danskuddannelser har et omfang, 
der svarer til 1,2 års heltidsuddannelse.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.Kilde: Administrative registre for 2004-2020. 
Note: Opgørelsen omfatter 20.390 voksne flygtninge, som fik asyl i perioden 
2004–2015. 
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Flere flygtninge fra Eritrea gennemfører 
et danskkursus
Gennemførelse af danskkursus varierer med 
oprindelsesland. 

Lidt over halvdelen af de flygtninge, der har været i 
Danmark i fire år, har gennemført et danskkursus. An-
delen, der gennemfører, varierer dog i forhold til deres 
oprindelsesland. Det viser en ny analyse fra ROCK-
WOOL Fondens Forskningsenhed.

Efter fire år i Danmark har 66 procent af flygtninge 
fra Eritrea gennemført et danskkursus. Til sammen-
ligning har 57 procent af de afghanske flygtninge, som 
kom til Danmark i perioden 2004-2015, gennemført et 
danskkursus – det er lidt over landsgennemsnittet på 54 
procent. 

Blandt de større flygtningelande med høj gennemfø-
relsesgrad ser man (foruden Eritrea) Iran (60 procent), 
Myanmar (59 procent) og Congo (58 procent). 

Under gennemsnittet ligger flygtninge fra Irak, hvor 35 
% har gennemført et danskkursus. På samme vis ligger 
somaliske, statsløse palæstinensiske og russiske flygtnin-
ge under gennemsnittet, som det fremgår af figur 6. 

Iran er det land, hvorfra den største andel flygtninge (12 
procent) har gennemført ’Dansk 3’, som er det danskun-
dervisningsprogram, der stiller de højeste krav til delta-
gernes danskniveau.

Figur 5. Flygtninges gennemførelse af danskkursus 4 år efter asyl i Danmark, fordelt på oprindelsesland
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Kilde: Administrative registre for 2004-2020.
Note: Opgørelsen omfatter voksne flygtninge fra de ti hyppigste oprindelseslande, som fik asyl i perioden 2004–2015. 
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Færre flygtninge i hovedstaden gennemfører 
danskundervisning
Store forskelle mellem kommunerne.

Andelen af flygtninge, som efter fire år har gennemført 
et danskkursus, varierer meget på tværs af de danske 
kommuner. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL 
Fondens Forskningsenhed, der har undersøgt deltagel-
sen i danskundervisningen blandt flygtninge, som fik 
asyl i Danmark i perioden 2004-2015.

Undersøgelsen kortlægger, at de laveste gennemførelses-
procenter primært skal findes i København og omegn. 
Her er gennemførelsesprocenten 30-40 procent i kom-
muner som: København, Herlev, Gladsaxe, Hvidovre 

og Rødovre, hvilket er betydeligt lavere end landsgen-
nemsnittet på 54 procent. Men mønsteret er i øvrigt 
ikke entydigt fordelt geografisk. Således ses nogle af de 
højeste gennemførelsesprocenter på omkring 80 procent 
i de tre fynske kommuner Nordfyn, Nyborg og Ærø, 
men også de midt- og vestsjællandske kommuner Ring-
sted, Holbæk og Odsherred ligger omkring 75 procent. 
Til gengæld ligger flere jyske kommuner som Haderslev 
og Skive på niveau med hovedstadsområdet.

Figur 6 viser den geografiske fordeling af andelen af 
flygtninge, som har gennemført et danskkursus, fire år 
efter de har fået asyl i Danmark. 

Figur 6. Andel af flygtninge, som har gennemført et danskkursus 4 år efter asyl i Danmark

Kilde: Administrative registre for 2004-2020.

Note: Opgørelsen omfatter 20.390 voksne flygtninge, som fik asyl i perioden 2004–2015. På grund af relativt få observationer er nogle kommuner 
(Vallensbæk, Læsø, Brøndby, Albertslund, Ishøj and Høje-Taastrup) kategoriseret som ikke oplyst.

Ikke oplyst
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Nyt fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. (ISSN 1396-1217) udgives for at informere offentligheden  
om resultaterne af den løbende forskning i enheden. 

Nyhedsbrevet er ikke ophavsretligt beskyttet og må frit citeres eller kopieres med fornøden kildeangivelse.

Du kan se andre udgivelser fra forskningsenheden på: www.rockwoolfonden.dk/forside/forskning
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Om undersøgelsen

Det er vigtigt at undgå selvselektion i et studie 
som dette. Selvselektion eksisterer fx, hvis de, som 
har sværest ved at lære et nyt sprog, bosætter sig i 
nærheden af andre, som taler modersmålet. I mod-
sætning til resten af befolkningen vælger nyan-
komne flygtninge ikke, hvor i landet de skal bo; det 
bestemmes af regionale/kommunale kvoter. For 

yderligere at sikre, at resultaterne ikke beror på en 
sortering af flygtninge mellem kommuner, medta-
ges i undersøgelsen kun de flygtninge, som får asyl 
senere på året, dvs. efter at de første kommuner 
har nået deres årlige kvote. Statistiske test viser, at 
der ikke er en sammenhæng mellem flygtninges 
kvalifikationer og boligområdernes karakteristika.

Begreber i undersøgelsen

a) Boligområder: Her anvendes en ny inddeling 
af Danmark i ca. 2000 nabolag eller boligom-
råder, som er uændrede over tid, afgrænset af 
større fysiske barrierer for social interaktion, 
såsom større vandarealer, større veje og jern-
baner, og inkluderer nogenlunde samme antal 
husstande. Inddelingen af Danmark i boligom-
råder er lavet af A. P. Damm, A. Hassani og 
M. L. Schultz-Nielsen med støtte fra Aarhus 
Universitet, TrygFonden, VIVE og ROCK-
WOOL Fonden.  
 

b) Etnisk netværk: Måles i denne type un-
dersøgelser ofte som andelen af ikke-vestlige 
indvandrere eller andelen af indvandrere i 
boligområdet, som kommer fra samme land, 
dvs. landsmænd. De mål anvendes også i denne 
undersøgelse. Som noget nyt anvendes også 
andelen af indvandrere i boligområdet, som 
kommer fra lande med samme (officielle) sprog, 
som er et mål for andelen af sprogfæller i bolig-
området. Undersøgelsens resultater er robuste 
overfor, hvilket af de tre mål for etnisk netværk 
der anvendes.


