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Grundlag for undersøgelsen

� Danmarks Statistik vedligeholder et register over 
befolkningens højst fuldførte uddannelse gennem en 
årlig ajourføring fra en række andre registre.

� Indvandrerne udgør en særlig gruppe, fordi vi i 
Danmark ikke har en systematisk indsamling af 
oplysninger om uddannelser, der er gennemført før 
ankomst til Danmark. Dette betyder, at 
uddannelsesbaggrunden for denne 
befolkningsgruppe er underbelyst. 
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Tidligere undersøgelser
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Engangsundersøgelse

� Spørgeskemaundersøgelse blandt de indvandrere, som 
pr. 1. januar 1999 var i alderen 18-59 år, og som var 16 
år eller derover på indvandringstidspunktet.

� Skema udsendt til159.029 indvandrere. 

� 6.848 af disse udgik af undersøgelsen. De fleste, fordi de ikke 
kunne opspores på den senest opgivne adresse, eller fordi de i 
mellemtiden havde fået ny adresse i udlandet.

� Svarprocent ca. 50 %
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Engangsundersøgelsen

� Uddannelse fra hjemlandet omsat til nedenstående 
kategorier
� Ingen skolegang

� 1-6 års skolegang

� 7-8 års skolegang

� 9-10 års skolegang

� Uddannelse på studentereksamensniveau

� Efteruddannelse af under 1 års varighed

� Erhvervsfaglig uddannelse

� Kort videregående uddannelse

� Mellemlang videregående uddannelse

� Lang videregående uddannelse
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Efterfølgende undersøgelse

� 4 efterfølgende undersøgelser

� Dækker nytilkomne, indvandret i årene 1999-2006. 

� Det betyder, at højst fuldført uddannelse er uoplyst 
for personer som er indvandret til Danmark efter 
2006 medmindre de efterfølgende har taget en 
uddannelse i Danmark
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� Imputerede værdier for den gruppe der ikke 
besvarede skemaet.

� Forskellige metoder ved engangsundersøgelsen og 
de efterfølgende undersøgelser
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Igangværende undersøgelse
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� Indvandrernes medbragte uddannelse vil blive 
klarlagt på baggrund af viden vi kan hente fra 
eksisterende datakilder samt gennemførelse af en 
survey
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� Danmarks Statistik sigter mod at få indsamlet oplysninger 
om medbragt uddannelse for den del af de indvandrede i 
årene 2005 – nu, som opfylder følgende kriterier: 

� På indvandringstidspunktet var i alderen 16 – 65 år

� Ikke er i gang med en uddannelse i Danmark

� Ikke har fuldført en uddannelse i Danmark

� Ikke en del af kvalifikationsregisteret

� Har(har haft) bopæl i Danmark, og registreret med CPR nr
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Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske 
statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen 
af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende 
som indvandrer.



� Populationen består af 360.000 som har første 
indvandringsdato 1. januar 2005 eller senere.

� 170.000 er pr. 30. juni 2016 stadig i landet
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Interessenter og bidragsydere
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Vurdering af uddannelsesniveau
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Landehåndbogen



Ukraine
Uddannelsesbetegnelse Dansk uddannelsesniveau Afsluttet dansk niveau
Atestat pro povnu zagal'nu serednju osvitu – aтестат про повну 
загальну середню освiту

Folkeskolens 9.-klasseprøve plus 1 eller 2 år af en 
gymnasial uddannelse

Grundskole (20)

Attestat o srednem obrazovanii – аттестат о среднем 
образовании

Folkeskolens 9.-klasseprøve plus 1 eller 2 år af en 
gymnasial uddannelse

Grundskole (20)

Diplom  – диплом (професійно-технічна освіта) - на основі 8-
літньої шкільної освіти 

Under erhvervsuddannelse Grundskole (20)

Diplom  – диплом (професійно-технічна освіта) - на основі 10-
літньої шкільної освіти

Kort erhvervsuddannelse Erhvervsfaglig (30)

Diplom kvalifikovanogo robitnika – диплом кваліфікованого 
робітникa - на основі 8- або 9-літньої шкільної освіти

Under erhvervsuddannelse Grundskole (20)

Diplom kvalifikovanogo robitnika – диплом кваліфікованого 
робітникa - на основі 10- або 11-літньої шкільної освіти

Kort erhvervsuddannelse Erhvervsfaglig (30)

Diplom molodsogo specialista – диплом молодшого спеціалiста Erhvervsuddannelse Erhvervsfaglig (30)
Diplom bakalavra – диплом бакалаврa Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse Mellemlang videregående 

(60)
Diplom - диплом (вища освіта) Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse + 1 

år af en kandidatuddannelse
Mellemlang videregående 
(60)

Diplom specialista – диплом спеціалістa Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse + 1 
år af en kandidatuddannelse

Mellemlang videregående 
(60)

Diplom magistra – диплом магістрa Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse + 1 
år af en kandidatuddannelse

Mellemlang videregående 
(60)

Diplom specialista + diplom magistra – диплом спеціаліста + 
диплом магістрa

Kandidatuddannelse Lang videregående (70)

Kandidat nauk – кандидат наук Ph.d.-uddannelse Ph.d. (80)
Doktor nauk – доктор наук Ph.d.-uddannelse Ph.d. (80)
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Skemaer
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Dansk/engelsk skema
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Dansk/engelsk skema
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Landeskemaer
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Landeskemaer

� Afghanistan

� Bulgarien

� Eritrea

� Indien

� Iran

� Kina

� Letland

� Litauen

� Pakistan

� Polen

� Rumænien

� Somalia

� Syrien

� Thailand

� Tyrkiet

� Ukraine
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Dataindsamling på sprogskoler
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Papirskemaer til tastning

17 forskellige skemaer

Pilottest
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Dataindsamling via e-boks

� Digital post   
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Web skemaer

Dansk/engelsk skema

Pilottest



Data fra andre kilder
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29

Data fra STAR
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� AKU
� I forbindelse med de løbende spørgeskemaundersøgelser indhentes 

uddannelsesoplysninger på individniveau, der umiddelbart kan 
overføres.

� Phd-registeret
� I Phd-registeret findes oplysninger om de udenlandske studerende, 

der umiddelbart kan overføres. 

� Indkomstregisteret/e-indkomst
� Ud fra oplysninger om virksomhed, indkomst og Disco-kode vurderes 

det, at det er muligt at fastslå et uddannelsesniveau uden dog at 
fastslå en konkret uddannelse. På denne baggrund kan 
uddannelsesniveauet registreres f.eks. om personen har en 
ungdomsuddannelse eller en lang videregående uddannelse.
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Sammensætning til slutprodukt



Tidsplan

� Ultimo 2016

� Dataindsamling

� 1. halvår 2017

� Validering af data

� Herefter stilles data til rådighed
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