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Oversigt

• Barrierer og sprogs betydning for flygtninges integration

• Tidlige analyser af og fortælling om danskuddannelse

• Hvad ved vi om langsigtede effekter af sproguddannelse? 

• Samspillet med praktik og arbejdsmarked

• Opsamling



Integrationsudfordring på den lange bane

• Flygtninges beskæftigelse
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Integrationsudfordringer over tid



Barrierer for job

• Ledige flygtninge og ikke-vestlige indvandrere er en heterogen gruppe!

• Men ensartede primære barrierer (iflg. jobcentermedarbejdere):

Kilde: Jakobsen m.fl. (2021). Kortlægning af integration i kommunerne. VIVE.
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Fortællinger om danskuddannelse

• ”Danskuddannelse tager tid og forhindrer hurtig selvforsørgelse”

• ”Danskuddannelse er dyrt og ineffektivt”

• ”Dansk sprog læres bedre blandt danskere på arbejdspladser”



Hvordan påvirker danskuddannelse selvforsørgelse?

• Typiske effekter:

• Timing: Tidlig indsats påvirker mange, men kan fastholde de dygtige

Sorterings-

effekt

Hvad sker uden danskuddannelse



Stort fokus på omkostninger og effektivisering

” Beregningerne viser, at chancen for at komme i selvforsørgelse er reduceret kraftigt, mens udlændinge 
deltager i danskuddannelse, hvilket kan skyldes en fastholdelseseffekt. Dvs., at den enkelte udlænding har 
mindre tid til at søge et arbejde”

(AKF, 2006)

”Analyserne viser at der samlet kan realiseres et effektiviseringspotentiale i sektoren på knap 15-30 procent af 
de offentlige udgifter til danskuddannelse bl.a. ved øget konkurrenceudsættelse, tilpasning af den økonomiske 
styring af sektoren og omstrukturering af undervisningen. ”

(Deloitte, 2016)

”Et konservativt bud på et samlet besparelsespotentiale er derfor, at de 47 sprogcentre, der indgår i den 
restriktive analyse, samlet vil kunne spare omkring 14 % af de samlede takstindtægter, uden det vil gå ud over 
de resultatmål, som sprogcentrene her er målt på” 

(VIVE, 2019)



Stort fokus på omkostninger og effektivisering

Kilde: Deloitte (2016)



Hvor læres sprog bedst?



Udfordring: Hvad er årsag og virkning?

• Meget veldokumenteret, at sprogniveau har en stærk sammenhæng 
med beskæftigelsesgrad – men det afspejler delvist selektion: 

• De der klarer sig godt på et fremmed sprog klarer sig ofte også godt 
på arbejdsmarked – uagtet deres sprogkundskaber

• Tilsvarende om forskelle på omkostninger per kursist eller de i praktik

• Nye studier udnytter tilfældige variationskilder i brugen af 
danskuddannelse



Nyere undersøgelser af sprogundervisning

• Konsekvenser af længere danskuddannelse  
(Foged, Hasager, Peri, Arendt & Bolvig 2022a; Foged, Hasager, Peri, Arendt 
& Bolvig 2022b)

• Konsekvenser af længere afstand til danskuddannelse
(Foged & van der Werf 2022)

• Udenlandske studier (Finland, USA, Frankrig)

• Samspillet med arbejde og praktik
(Arendt 2022; Schultz-Nielsen et al. 2022; Bolvig & Arendt 2023)



1998-reformen af danskuddannelser

• Første integrationslov:
Danskuddannelser forlænges med 30% til 1840 timer i snit

• Forøgelsen gælder alene de, der fik ophold 1.1.1999

”Naturligt eksperiment” – sammenligner de, 
der fik ophold lige før og efter

Primært fra Irak og Afghanistan
67% gift og 42% kvinder

Ingen forskel på grupper før og efter lov



Deltagelse i integrationsprogrammet

• Forskel i deltagelse i aktivering og dansk før og efter reform:
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Effekt af længere og bedre danskuddannelse

• Forskel i lønindkomst før og efter reform:

Kilde: Foged, Hasager, Peri, Arendt & Bolvig (2022)

~ 23.500 kr. årligt (2020-kroner)



Effekten løber gnm. uddannelse og bedre job

• Forskel i typer af job samt uddannelse før og efter reform:

Kilde: Foged, Hasager, Peri, Arendt & Bolvig (2022)



Hvem får mest gavn af mere dansk?

• Opdeling af effekten på lønindkomst efter 18 år:
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Hvad er der målt effekt af?

• Reformen fra 1998 var omfattende:
• Ny fordeling af flygtninge og begrænset flytning i integrationsperiode
• Forlænget integrationsprogram og kommuner overtog ansvar
• Krav til deltagelse for at få permanent ophold
• Reduktion i kontanthjælp for de over 25 og de med børn

• Kortvarig forøgelse af kriminalitet for de påvirket af ydelsesreduktion

• Færre flytter væk fra første placering, særligt fra landkommuner

• Langsigtede effekter på uddannelse og jobkompleksitet taler for, at det er 
sprogtræning der driver effekt på løn



Konsekvenser for næste generation

• Omfattende litteratur om betydning af børns opvækstvilkår

• Men også her svært at isolere årsag og virkning

• F.eks. vist at unge flygtninge der placeres i boligområder med højere 
kriminalitet selv har højere risiko for at begå kriminalitet 
(Damm & Dustmann 2014)

• Hvad betyder positive tiltag der forbedrer forældres sprog og 
økonomiske situation?



Konsekvenser for næste generation

• Sammenligner børn, hvis først-ankomne forælder ankom lige før og 
efter reform. Effekter for drenge afhænger af alder: 
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Står gevinsterne mål med udgifterne?

• Nettogevinst af reformændring =  

Arbejdsmarkedsgevinst (øget produktionsværdi) over 18 år 
– ændret skatteforvridning 
– meromkostninger til øget danskuddannelse 
– meromkostning til uddannelse

= 227.000 + 50.000 – 85.000 – 18.000 = 174.000

Forøgelsen af danskuddannelse er tjent ind efter 6 år



Deltagelse i danskuddannelser og dansk-niveau

• Simpelt mål for opnået sprog-niveau: 

• Bestået A1 = 1,
…, 

• Bestået C1 = 5. 
(CEFR-score)



Dansk-niveau og antal dansktimer

• Simpelt mål for opnået sprog-niveau: 

• Bestået A1 = 1,
…, 

• Bestået C1 = 5. 
(CEFR-score)



Dansk-niveau og afstand til sprogskole 

• Van der Werf & Foged (2022) bruger variation i afstand til sprogskoler 
som kilde til tilfældig variation:

1 times længere transporttid 
reducerer ”sprogniveau” med 4-6%



Effekter af sprogniveau (1 CEFR point)

• Effekter målt over 10-årig periode:
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Danskuddannelse og afstand til sprogskoler

• Længere afstand til sprogskole reducerer dansk-niveau 
(sandsynlighed for gennemførelse på højere niveau)

• Har ingen effekt på beskæftigelsen over 10 år

• Men øger sandsynlighed for at påbegynde uddannelse og blive i første 
kommune (færre flytter til byer)

• Underbygger at langsigtede effekter af sprog tager tid og (bl.a.) virker 
gennem øget opkvalificering



Internationale studier

• Finsk reform af integrationsprogram der øgede bruge af finsk-kurser 
har tilsvarende langsigtseffekter på indvandrere og deres børn

• Amerikansk studie baseret på lodtrækning til adgang til engelsk-
kurser viser store positive effekter på løn og valgdeltagelse (kort sigt)

• Fransk studie viser øget arbejdsmarkedsdeltagelse efter deltagelse i 
kort fransk-kursus, men ingen kortsigtseffekter på beskæftigelse

• Alle studier baseret på troværdige afdækning af årsagsmekanisme



Samspil mellem danskuddannelse og arbejde

• Altid været formål at danskuddannelse, aktivering og overgang til arbejde 
skal ske sideløbende – de supplerer hinanden

• Se f.eks. ”Danskundervisning og aktivering i samspil, 2000”
• Her tales om parallelle, integrerede og modulopbyggede forløb
• Lov kræver fleksibel tilrettelæggelse
• I dag arbejde meget med 2:3 modeller 

• Meget fokus på at danskuddannelse ikke spænder ben for selvforsørgelse

• Men hvad betyder fokus på job og praktik for sprogindlæring og deltagelse 
i danskuddannelse?



Konsekvenser af øget fokus på tidlig praktik? 

• Praktik er en anvendt trædesten til danske arbejdsmarked

• Kan løfte basale kompetencer

• Men er det trædesten til bedre 
beskæftigelse og sprog på sigt?



Stort fokus på virksomhedspraktikker 

• Forsøg med praktik, 
2013-2019:

• KVIK

• Integrationspålæg

• Job-first

• Særligt tilret.lagt VH-indsats

• Branchepakker

• Brancheorientert tilgang

• I mål med integration

• Social støtte og 
overgang til job

Andel af flygtninge i virksomhedspraktik indenfor 1 år efter ankomst



Effekt af praktikforløb I

• I 2016 blev virksomhedspraktik obligatorisk fra start i 
integrationsprogram. Det virkede for mænd:
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Effekt af praktikforløb II

• Tilsvarende positive effekter af branchepakker for mænd:

Kilde: Foged, Peri & Kreuder (2022)



Effekt af tidlig praktik kan være kortvarig… 

• Effekt af praktik i 1. år:
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… og fortrænge deltagelse i danskuddannelse

• Samlet antal dansktimer: • CEFR-score reduceres med 0.3:
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Andre studier

• Samspil mellem tid i danskuddannelse og på arbejdsmarked er 
veldokumenteret: 

• Arendt (2022) finder tilsvarende at den meget tidlige brug af praktik 
som følge af reform af integrationsprogrammet i 2016 øgede frafaldet 
fra danskuddannelser

• Schultz-Nielsen m.fl. (2022) finder at flygtninge der – via 
fordelingspolitikken – havner i kommuner med gode jobmuligheder 
falder mere fra danskuddannelser



Men lærer flygtninge i stedet sprog på jobbet? 

• Flere kvalitative undersøgelser peger på begrænset interaktion 
mellem danskere og flygtninge i job

• ”Att hantera praktiken – om sfi-studerandes möjligheter till 
interaktion och lärande på praktikplatser” (Sandwall, 2013):

“During the period observed, students talked, on average, 
between 30 seconds and 2 minutes each day. Further, the 
amount of interaction decreased significantly over time.”



Eksempel

• ”Du skal bare sætte hende i gang, du skal ikke gå og passe hende” – om sprog i 
praktikforløb for flygtninge og indvandrere” (Bramm og Kirilova, 2018)

• Praktikforløb i Bilka. Samtale mellem Tirha (TIR) fra Eritrea og kollega (KOL):

KOL:bagefter ik, så må du godt tage dem her og så øhm lægge sammen
TIR: yes
KOL:du lægger bare dem der væk, okay
TIR: okay
KOL:der ligger flere hernede
TIR:okay
[Tirhas udfører arbejdsopgaven. ]
KOL:prøv at se her
[kollega viser hende hvordan nogle metalstænger som varerne hænger på, afmonteres
KOL:alt det her skal ned. så tørklæder i én kasse. Hårpynt i en anden kasse
TIR: ja
KOL:og så det der i den sidste kasse
TIR:okay ja
KOL:okay
TIR:okay



Hvad tager tid fra hvad?

• Integrationslovene har rykket fokus fra lige deltagelse i danske 
samfund til hurtig selvforsørgelse

• I den sammenhæng kan danskuddannelse ses som en tidsmæssig 
barriere

• Men lige så væsentligt at job og praktik også tager tid fra 
danskuddannelse



Opsummering

• Flygtninges arbejdsmarkedsintegration taber luft efter 7-8 år i Danmark

• De hjælpes ind i ufaglærte job og ryger hurtigt ud (konjunkturer)

• Fra et syn på danskuddannelse som nødvendig og styrker lige deltagelse 

• Til at betragtes som dyr, langvarig og måske skadelig på korte bane?

• Nye studier tættere på kausale mekanismer viser …:

• Tyder på store langsigtede gevinster af danskuddannelse 

• Investering der betaler sig på lange bane

• Samt at fokus på tidlig selvforsørgelse kan give bagslag
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