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Ungdomsuddannelser 2017 

Nærværende publikation berører kun de grønlandske ungdomsuddannelser. 

Oplysninger om grønlandske studerende på ungdomsuddannelser i udlandet 

kan fortsat trækkes i Grønlands Statistiks Statistikbank. 

Færre gennemførte en ungdomsuddannelse i 2017 

I 2017 var der 703 gennemførte ungdomsuddannelser. Det er det laveste 

niveau siden 2011. Antallet af gennemførte ungdomsuddannelser har været 

stigende siden 2005 og toppede i 2016. Fra 2016 til 2017 faldt antallet af 

gennemførte ungdomsuddannelser imidlertid med 12 pct. På trods af 

nedgangen i 2017, er antallet af gennemførte ungdomsuddannelser siden 

2005 steget med 76 pct.  

 

Figur 1. Fuldførte ungdomsuddannelser i Grønland 2005-2017 

 
Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11D) . 

 

Det største fald i 2017 er sket på de gymnasiale uddannelser, hvor antallet af 

gennemførte forløb er faldet med 19 pct. Det skyldes hovedsageligt, at det 1 

årige studieforberedende kursus for voksne blev nedlagt i sommeren 2016. I 

2017 gennemførte 298 en gymnasial uddannelse, hvilket er en stigning på 

110 pct. siden 2005.  

 

Antallet af gennemførte uddannelsesforløb på erhvervsuddannelserne faldt 

også i 2017. Siden 2015, hvor antallet af gennemførte erhvervsuddannelser 

toppede, er niveaet faldet med 9 pct. I 2017 blev der gennemført 405 

erhvervsuddannelser. Det er en stigning på 58 pct. siden 2005.  
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Færre aktive studerende på erhvervsuddannelserne 

I 2017 var der 2.179 aktive studerende i Grønland, hvilket er på niveau med 

2016. Siden 2011 er antallet faldet med knap 300 studerende, svarende til 11 

pct. Faldet skyldes især færre studerende på erhvervsuddannelserne.  

Antal påbegyndte erhvervsuddannelser toppede i 2016 

I 2017 var der 1.236 nye påbegyndte forløb1 på ungdomsuddannelserne, 

hvilket er et fald på 4 pct. i forhold til 2016. Det var især på erhvervs-

uddannelserne, hvor antallet af påbegyndte forløb faldt. Faldet skal dog ses i 

sammenhæng med et meget højt niveau i 2016, hvor antallet af påbegyndte 

forløb på erhvervsuddannelserne var historisk højt. 

I 2017 startede den nye gymnasiale uddannelse ”2 årigt studieforberedende 

kursus for voksne”, hvor 23 elever startede. Det samlede antal af påbegyndte 

uddannelsesforløb på de gymnasiale uddannelser ligger dog på samme niveau 

i 2017 som i 2016. Dette skal dog ses i lyset af de faldende ungdomsårgange.  

 

Gennemsnitsalderen for studerende der starter en gymnasial uddannelse er 

20 år, mens den er knap 27 år for studerende der starter en 

erhvervsuddannelse. 

 

Figur 2. Nye påbegyndte uddannelsesforløb i Grønland 2005-2017 

 
Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11A).  

 

                                                           
1 Studerende som ikke har et forudgående forløb på samme uddannelse  
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Samlet overblik 

Tabel 1. Studerende på de ungdomsuddannelserne opdelt efter 
uddannelseskategori og status, 2013-2017  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Gymnasiale uddannelser      
Påbegyndte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   513 577 515 464 461 
Aktive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1211 1226 1206 1098 1086 
Fuldførte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     513 577 515 464 461 

Erhvervsuddannelser      
Påbegyndte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   694 737 736 824 775 
Aktive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1166 1142 1095 1104 1093 
Fuldførte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       388 404 443 432 405 

Kilde: Grønlands Statistik - se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11A, http://bank.stat.gl/UDDISC11B, 
http://bank.stat.gl/UDDISC11D)  

 

http://bank.stat.gl/UDDISC11E
http://bank.stat.gl/UDDISC11F
http://bank.stat.gl/UDDISC11G
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Metode 

Forud for denne publikation har Grønlands Statistik revideret metoden for 

uddannelsesstatistikken. Revisionen ændrer hovedsageligt metoden til at 

opgøre aktive studerende, da studerende under orlov ikke længere medregnes 

som værende aktive. Tallene er derfor nedjusteret i forhold til tidligere 

publicerede tal. Derudover opgøres tabellen over afbrudte forløb ikke længere 

(UDDISC11C). I stedet er en ny opgørelse under udvikling, som opgør 

uddannelsesstatus for påbegyndte studerende. 

Datagrundlag 

Uddannelsesstatistikken i denne publikation baserer sig på administrative 

data fra Uddannelsesstøtteforvaltningen (USF). Registeret indeholder kun 

data på støtteberettigede uddannelser. Data på danske uddannelser i 

Grønland (politi- og anstaltsbetjent) og virksomheders egne 

uddannelsesprogrammer indgår ikke i registeret. 

Metode 

Grønlands Statistik gennemfører en række logiske kontroller, valideringer og 

efterbehandlinger af dataet inden brug.  

Registreringer i uddannelsesregisteret korrigeres hvert år 3 år tilbage i tiden 

baseret på uddannelsesforløbets slutdato. Dette er gjort med henblik på at 

skabe ensartethed i de fremtidige uddannelsesstatistikker samtidig med, at 

der tages hensyn til eventuelle bagudrettede ændringer i 

uddannelsesregisteret. 

Opgørelse 

Uddannelsesstatistikkens tællingsår følger kalenderåret.  Undtagen er 

opgørelsen over aktive studerende, som opgøres på skæringsdatoen den 

31/12. 

I uddannelsesstatistikken er enheden uddannelsesforløb. Der er ikke lighed 

mellem antal uddannelsesforløb og personer. Eksempelvis kan en studerende 

starte på én uddannelse, afbryde denne og så starte på en ny uddannelse 

inden for samme tællingsår. Personen vil dermed tælle med 2 gange som 

værende påbegyndt. Det eneste tidspunkt hvor der er sammenfald mellem 

antal uddannelsesforløb og personer er i opgørelsen af aktive studerende.  

Statistikken over uddannelsesaktivitet indeholder tabeller over påbegyndte, 

aktive og gennemførte uddannelser opdelt på uddannelsesniveau, køn og 

alder. Statistikken er opdelt i  

 Uddannelsesforløb opdelt på uddannelsesland 

 Uddannelsesforløb i Grønland opdelt på skole og uddannelse 

Grønlands Statistik klassificerer uddannelsesstatistikken efter UNESCO’s 

internationale standard ISCED2011. Grønlands Statistik har udgivet en 

uddannelsesnomenklatur, der gør det muligt at se præcis, hvilke uddannelser, 

der indgår i et givet uddannelsesniveau eller ISCED2011-kategori. 

Nomenklaturen kan findes på www.stat.gl under Uddannelse.  
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Signatur forklaring: 
… Oplysninger foreligger ikke 
.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn 
. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 
0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed 
- Nul 
* Foreløbigt eller anslået tal  

 

Eventuel henvendelse 

Randi Mortensen 

E-mail:rand@stat.gl 
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