
Markant uddannelsesfremgang i G-områderne – men fortsat et forbedringspotentiale 

Folkeskolen 

Ser man på folkeskolen, er andelen af unge i G-områderne, som opnår minimum 4 i dansk og matematik 

ved folkeskolens afgangsprøve, steget fra 29 pct. i 2008/09 til 45 pct. i 2015/16. Der er således tale om en 

markant fremgang, men samtidig er der dog fortsat et stykke vej op til niveauet for de unge i Danmark som 

helhed, hvor 7 ud af 10 unge opnår minimum 4 i dansk og matematik. 

Ungdomsuddannelse 

Ser man på andelen af de 20-årige i G-områderne, som enten har bestået eller påbegyndt en 

ungdomsuddannelse, er denne steget fra 51 pct. (halvdelen) i 2008/09 til 65 pct. (2/3)  i 2015/16. For 

Danmark som helhed gælder det 82 pct. af de 20-årige. Andelen af 20-årige, som har gennemført en 

gymnasial uddannelse, er i samme periode steget fra 22 pct. til 38 pct., dvs. næsten en fordobling. 

Videregående uddannelse 

Andelen af de 27-28-årige i G-områderne, som har gennemført en videregående uddannelse, er næsten 

fordoblet fra 2008/09 til 2015/16, nemlig fra 12 pct. til 20 pct. Og også her er der fortsat et 
forbedringspotentiale ift. gennemsnittet for Danmark som helhed, hvor 4 ud af 10 i alderen 27-28 år har 

gennemført en videregående uddannelse. 

Tabel 1. Uddannelsesniveau i G-områder og Danmark som helhed 2008/09-2015/16 

 Danmark i alt 

2008/09   2015/16  

G-områder

2008/09    2015/16 

Folkeskolen (15 år): 

(Minimum 4 i dansk og mat.) 62 pct.    71 pct. 29 pct.    45 pct. 

Ungdomsuddannelse (20 år): 

Bestået eller i gang  

Bestået en gymnasial uddannelse 

74 pct.    82 pct. 

46 pct.   56 pct. 

51 pct.     65 pct. 

22 pct.   38 pct. 

Videregående uddannelse: 

 (andel 27-28 årige) 35 pct.   40 pct. 12 pct.    20 pct. 

Anm. G-områderne er defineret ud fra listen ultimo 2016 



Bilag 1. Udviklingen i de 3 største boligområder på ghettolisten 

Nedenfor er vist udviklingen i uddannelse og ungdomskriminalitet i de 3 største boligområder 

på ghettolisten.  

Tingbjerg:  2.000 unge (0-18 årige) 2008 2015 

Folkeskolen: (Minimum 4 i dansk og mat.) 22 pct. 38 pct. 

Ungdomsuddannelse: (20 årige i gang eller bestået) 51 pct. 63 pct. 

Videregående uddannelse: (andel 27-30 årige) 10 pct. 19 pct. 

Ungdomskriminalitet: (Andel af 10-17 årige) 5,1 pct. 2,9 pct. 

Anm. Der ses her på udviklingen i 2008 og 2015, da der på områdeniveau har været problemer med data for 2016 

Gellerup/Toveshøj:  2.100 unge (0-18 år) 2008 2015 

Folkeskolen:  (Minimum 4 i dansk og mat.) 25 pct. 46 pct. 

Ungdomsuddannelse: (20 årige i gang el. bestået) 50 pct. 69 pct. 

Videregående uddannelse: (andel 27-30 årige) 12 pct. 16 pct. 

Ungdomskriminalitet:  (andel af 10-17 årige) 8,0 pct. 6,1 pct. 

Anm. Der ses her på udviklingen i 2008 og 2015, da der på områdeniveau har været problemer med data for 2016

Vollsmose: 3.000 unge (0-18 år) 2008 2015 

Folkeskolen: (Minimum 4 i dansk og mat.) 28 pct. 40 pct. 

Ungdomsuddannelse:  (20 årige i gang eller bestået) 51 pct. 70 pct. 

Videregående uddannelse: (andel 27-30 årige) 10 pct. 17 pct. 

Ungdomskriminalitet: (Andel af 10-17 årige) 5,9 pct. 4,8 pct. 

Anm. Der ses her på udviklingen i 2008 og 2015, da der på områdeniveau har været problemer med data for 2016 


