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I anledning af Klassekamp fra oven 

Social arv og social mobilitet:  

Myter og fakta: 



Disposition 
 Hvad er årsagerne til fundene i bogen? Påstande om social arv 

 Historisk perspektiv og lidt om reproduktionsstrategier 

 Social mobilitet, herunder særligt  i toppen   

 Uddannelsesmobilitet / social arv i uddannelse over tid 

 Segregering og geografiske forskelle i mobilitet:   

 Hvorfor er en større andel af unge fra arbejderklassen i gang med 

eller har en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i 

Vestjylland og Nordsjælland? (se kort 4 og kort 5) 

 Tidlige eller sene investeringer? 

 Hvad kan vi gøre? 

 Koblinger til den internationale litteratur 

 

 

 

 

 

 - 



Historisk 
 Social mobilitet har historisk set været ret stor på grund af 

strukturel mobilitet, dvs. erhvervssammensætningen er 
ændret. Danmark er således over de sidste 50-60 år i høj 
grad gået fra landbrugs- og industrisamfund til service- og 
produktionssamfund.  

 Mange mennesker fra forskellige sociale lag eller klasser 
har siden efterkrigstiden oplevet et løft ind i andre sociale 
lag, meget ofte tæt på deres eget oprindelseslag. Reduktion i 
afstanden mellem sociale grupper, for personer født 1945- 

 Samtidigt er gruppen af personer på overførselsindkomster 
historisk høj (tidligere var der færre kvinder på 
arbejdsmarkedet). 
 



Familie, institutioner, reproduktion, 

virksomheder og velfærdsstat 

 Familien som arnestedet for ‘overlevelse’, sociale 

reproduktionsstrategier, og dermed grundlaget for 

produktion af muligheder og sociale strata   

 Velfærdsstatsinstitutioner kan bidrage til reproduktionen og 

kan bidrage til at modvirke reproduktionen. 

 Virksomheder (SMV’er) kan bidrage til reproduktion. 

 Sociale netværk (tillid og ‘gode’ kontakter)   



 

 

 

 

 

Eksistensgrundlag: Sociale 

reproduktionsstrategier i familierne 
 Etos, etiske strategier 

 Fertilitetsstrategier 

 Arvestrategier (fædrene arv) 

 Uddannelsesstrategier, skolastiske og kognitive strategier 

 Profylaktiske strategier (sundhed + biologi) 

 Økonomiske strategier (kort- og langsigtede) 

 Social investeringsstrategier (sociale relationer og ikke-
kognitive færdigheder) 

 Ægteskabsstrategier 

 Legitimeringsstrategier  

 Organisationsstrategier, Arbejdsstrategier 

 Udvandrings- og transnationale strategier 

 (Velfærdsstrategier, fattigdomsstrategier) 

 

 



Klarer Danmark sig godt eller skidt i 

international sammenhæng? 

 Samlet set betyder unges forældrebaggrund mindre for om 

man bliver akademiker eksempelvis sammenlignet med 

USA (50 % versus 67% af den samlede variation).  

 Mindre social arv i valg og gennemførelse af uddannelse, 

ungdomsuddannelse og videregående uddannelse i 1985-

2005/1982-2002 

 Der er samtidig tegn på polarisering og øget homogami, 

det vil sige dette, at befolkningsgrupper i stigende grad 

bosætter sig de samme steder, gifter sig med personer 

med de samme præferencer (uddannelse, indkomst). 

Social reproduktion ændres fordi kvinderne er blevet 

bedre uddannet og klarer sig bedre i skolen  

 

 

  



Social mobilitet i toppen 
 Lille social ulighed og stor social mobilitet i DK 

(amerikansk drøm), fakta: ja, men i toppen er den 

sociale arv massiv (stor persistens, lille mobilitet). 

 Den intergenerationelle indkomst persistens (mellem fædre 

og sønner) er på omkring 0.2 for Danmark 

 Hvis vi ser på de aller rigeste 0.1 % er sammenhængen 0.47, 

og den vokser til 0.88, hvis vi alene ser på de rige gifte 

sønner. 

 

 

 

Table 1. Earnings and total income elasticities for father and son. Spline regression. 

  P0-25 P25-50 P50-75 P75-90 P90-95 P95-99 P99-99.9 P99.9-100 

Earnings 0.022** 0.304** 0.413** 0.243** 0.281** 0.220** 0.162** -0.076 

Income
1 

0.065** 0.390** 0.428** 0.345** 0.252** 0.288** 0.199** 0.466** 
1
Earnings, capital income and income transfers. 

** 0.01<p<0.05.  

     



Source:  Corak, JEP, Summer 2013 



Påstande om social arv i uddannelse 
 Myte 1: Social arv ikke ændret i forhold til uddannelse, fakta 1: jo 

frem til et vist tidspunkt (og dem i bunden skiller sig ud) 

 Myte 2: Social arv er svagere, fakta 2: ja, men på nogle 

uddannelser er selektionen ind eksklusiv (KU, DTU). 

 Myte 3: Den sociale arv er alene individspecifik, fakta 3: Nej, 

ikke alene, den er  også strukturel og familiær, og gentages oftest 

over generationer: => social reproduktion og chanceulighed 

fremfor social arv.  

 Myte 4: Akademisk kapital slår altid positivt igennem, fakta 4: 

nej, adgang til praktikpladser på erhvervsskoler er socialt skævt 

fordelt, men på en omvendt social arv.    

 Den sociale arv slår tidligt igennem 

 

 

 



Uddannelse og social mobilitet 

 Uddannelsesvalget består af hinanden forbundne processer 

 Hvor stor er den sociale mobilitet (sociale arv) i Danmark på 

ungdoms- og universitetsuddannelser? (forskellige bud) 

 Hvilke faktorer påvirker den sociale mobilitet? 

 Den sociale arv brudt på AAU, SDU, ASB, men nok ikke i så 

høj grad på eliteuniversiteterne 

 Den sociale mobilitet er tilsyneladende særligt stor i 

bestemte områder af Danmark. 



Chanceuligheden ændres over tid 

 Definition: Børn og unge fra akademiske og velstillede 

familier stadig relativt set har større chance for succes i 

uddannelsessystemet eller senere hen på arbejdsmarkedet, lav 

arbejdsløshedsgrad og store livsindkomster.  

 

 Mellem 1985 og 2005 ændredes chanceforholdet i forhold til 

valg af gymnasium og universitet. Kohorter: 1962 og 1982 

 

 Vi finder dog at en gruppe af især drenge fra hjem uden 

uddannelse klarer dårligere, også over tid. 

 

 



Det store billede; chancen for VU 
 1906-1921     18.60  (disparitetsratioer) 

 1922-1936    14.00 

 1937-1946     21.65  

 1947-1956     13.97 

 1957-1961        9.51 

 1962-1966       5.01  

 1967-1971       6.05   

 

 1906-1921     25.01 (odds ratios) 

 1922-1936     36.09 

 1937-1946     51.05 

 1947-1956     22.36  

 1957-1961       9.20 

 1962-1966       8.81  

 1967-1971       6.28  

De ældre årgange er baseret på levekårsdata, medens de yngre årgange er baseret på registerdata. 

 



Døtre og sønner i Gymnasium + UNI 

(Fødselsårgange)  

 1962  (D)      22.5  

 1982  (D)        7.8 

 

 1962  (S)      24.0 

 1982  (S)      15.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1962 (D)      19.0 

 1982 (D)      14.9 

 

 1962  (S)      20.1 

 1982  (S)      16.0 

 

 



Munk 2014:  

Fødselsårgange 1962 og 1982, mindre afhængighed af 

forældrebaggrund 

 
 Uddannelsesmobilitet i Danmark både i forhold 

til gymnasium, videregående uddannelse og 
universitetsuddannelse (1985-2005). 
 

 Unge fra familier uden så meget formel 
uddannelse har fået bedre adgang til gymnasium 
og universitetsuddannelse og faktorer ikke 
relateret til observerbare familiekarakteristika er 
blevet mere betydningsfulde: generel social norm 
 



 

 

 

Hvorfor steg uddannelsesmobiliteten i 

Danmark? (frem til begyndelsen af 

00’erne)  

 Der er flere mulige forklaringer:  

 1a) Det er lykkedes at reducere andelen af ufaglærte familier og 
forbedre levevilkårene  

 1b) Ikke-sporopdeling af grundskoleelever øger potentielt positiv 
kammeratskabslæring og begrænser den sociale ulighed  

 2) Præferencerne ændredes i retning af mere akademisk uddannelse, 
herunder gymnasieuddannelse (social norm) 

 3) Uddannelse som markør mere vigtig end nogensinde for alle  

 4) Der findes et bredspektret ungdomsuddannelsestilbud med mange 
strenge  

 5) Afkastet af en erhvervsuddannelse er typisk mindre for akademisk 
uddannelse (livsindkomstforskelle)  

 6) I bestemte regioner/områder løftes eleverne i højere grad ind i et 
gymnasialt spor med et muligt og i mange tilfælde sandsynligt 
efterfølgende videregående spor.  
 



Hvilke forhold bestemmer succes i 

uddannelsessystemet? (Munk 2013) 

 Analyse af fødselsårgang 1984 målt i 2008 

 Vi forsøgte at finde forhold som afgør om man opnår en 

ungdomsuddannelse eller ej. 

 Vi havde fokus på forhold som kulturel kapital, sociale 

færdigheder, læsefærdigheder, naturligvis kontrolleret for 

sociale baggrundsforhold, forældrekarakteristika etc.  



Byggesten 
 Den internationale forskning viser at ikke-kognitive 

dispositioner har afgørende betydning for succes: 

- selvværd, glæde  

- evnen til at se realistisk på tingene 

- tro på egen formåen, selvtillid 

- mål-rationalitet, kunne se fremadrettet 

- emotionel balance, sensitiv og empatisk i sociale sammenhæng  

- ambitioner med eget liv 

- sociale kompetencer 

- grundighed,  evne til organisering af hverdag, overblik, loyal, 
stædig, praktisk, samarbejdende, imødekommende, punktlig, 
ordenslighed, beskedenhed, inspirerende, grænsesættende. 

 

 

 

 

 



Forældres omsorgstid med deres børn 
 Tid i forhold til forældreuddannelse (udviklende + almindelig omsorg) 

 

 Mødre uden uddannelse  Mødre med lang videregående udd. 

 7 timer   14 ½ timer 

 

 Fædre uden uddannelse  Fædre med lang videregående udd. 

 2 timer 17 minutter  8 timer 38 minutter 

 

 

 

 

Reference: Jens Bonke (2009): Forældres brug og af tid og penge på deres 
børn, side 56. 



Ikke-kognitive færdigheder 



Skolens betydning 



Karakteristika som betyder noget (ikke-

kognitive færdigheder) 

 Selvværd: 

 De fleste af mine lærere lytter virkelig til hvad jeg 
har at sige 

 Hvis jeg beslutter ikke at få dårlige karakterer, så 
kan jeg virkelig undgå det 

 Jeg er håbløs til dansk (negativ betydning) 

 Jeg har altid gjort det godt i matematik (positiv betydning) 

 Elever som ikke er startet arbejdet lang tid efter dansktimen 
er begyndt => gennemfører med mindre sandsynlighed en 
ungdomsuddannelse som gymnasium, 
teknisk/handelsgymnasium eller erhvervsfaglig uddannelse 

 Forventninger (anden analyse) 

 
 



 

Kulturelle kapitalformer som betyder noget 

 Forældre diskuterer politik eller sociale 
spørgsmål med barnet (politiske dispositioner) 

 Jeg kan ikke sidde stille og læse i mere end i få minutter 

 Mor hjælper med lektier (engang om måneden: positiv, 
flere gange om ugen: negativ) 

 Antal bøger i hjemmet (delvis effekt) 

 Finkultur, antal besøg på museum eller kunstgalleri 

 Læsekompetencer (markant effekt, også efter kontrol af 
andre variable) 

 Musiktræning slår ud (tysk studie september 2013, 
http://ftp.iza.org/dp7655.pdf) 

 

 
 

 

http://ftp.iza.org/dp7655.pdf
http://ftp.iza.org/dp7655.pdf


Familiebaggrund, køn og 

læsekompetencer vigtigst 

 Analysen viser samlet at familiebaggrund sammen med 
køn (piger) og læsekompetencer er vigtigst (især fædre med 
professionsposition inden for humaniora og samfundsfag eller 
moderen har en professionsposition inden for undervisning). 

 Børn fra velstillede hjem med anden etnisk baggrund har 
også en øget chance for at gennemføre en gymnasial 
uddannelse. 

 Dog viser vi  i en anden analyse, at 1/3 af de dårlige læsere 
faktisk formår at gennemføre en fuld erhvervsuddannelse. 

 Unge som påbegynder en erhvervsuddannelse, hvis far og/eller 
mor er faglært og/eller selvstændig/medhjælpende ægtefælle har 
i højere grad en praktikplads ved uddannelsesstart. 



Undersøgelse af uddannelsesvalg 

 Lavet analyse af uddannelsesvalg, hvor vi beregner det 

samtidige valg af gymnasium, universitet og eliteuniversitet. 

Det betyder at vi får taget højde for selektionsprocessen 

undervejs, da det kan påvirke resultaterne, hvis man ikke 

foretager den måle præcisering. 

 Litteraturen siger man ikke kun skal differentiere vertikalt, 

men også horisontalt. Derfor har vi en tredje analyse med 

som opdeler mellem eliteuniversitet og ikke-elite universitet  



Resultater af valg af gymnasium og 

universitetsuddannelse 
 Relativ lige adgang til gymnasium; familieindkomst vigtigst 

 Piger er mere tilbøjelige til at gennemføre gymnasium! 

 Valg af universitet er mere selektivt (akademikermødre vigtige!) 

 Ikke-vestlige immigranter (med god baggrund) har større chance 

 Valget af eliteuniversitet er faktisk endnu mere selektiv  

 Stedet for universitet også vigtigt  

 BEMÆRK at drenge har større chance for at påbegynde universitet og 

eliteuniversitet. Dette udledes ved, at vi beregner de tre valg og 

samtidigt tager højde for selektion! Gruppen af drenge som 

gennemfører gymnasium er mere selekteret. En større andel af piger 

med gymnasium vælger MVU!  



Resultat af fag og eliteuniversitet 
 Resultater viser en tydelig selektion ind i elitesundhedsuddannelserne 

 Moderens uddannelse er meget vigtig, specielt i valget af elite 

sundhedsuddannelse, men også for valg af humaniora og 

samfundsvidenskab  

 Fædre med lange professionsuddannelser er vigtig i forklaringen af 

valget af elitesundhedsuddannelser, elitenaturvidenskab og til en vis 

grad samfundsvidenskab 

 Overraskende vælger mænd mere sandsynligt elitehumaniora, især 

løftet af mødrenes uddannelse, mens kvinder er mere tilbøjelige til at 

vælge elitesamfundsvidenskab 

 Højere indkomst vil øge sandsynligheden for at læse på et eliteuniversitet 

indenfor samfundsvidenskab 

 Studenter som vokser op i urbane områder er mere tilbøjelige til være 

indskrevet på eliteuniversiteter 



Betyder geografisk placering noget? 

 Simple opgørelser viser, at den sociale arv i forhold til skole 

og uddannelse åbenbart sætter hårdere igennem i en række 

områder, som fx vestegnen, Vestsjælland og Lolland  

 Nogle områder har en langt større andel af børn mellem 0-

17 årige med svag hjemmebaggrund(*): 

- Lolland 23 % (2006) 16 % (1986) 

- Hele landet 11 % (2006) 12% (1986) 

- Frederiksberg 9% (2006) 15 % (1986) 

- København 16 % (2006) 21% (1986)   

 * Forældrene er skilt, en af forældrene modtager kontanthjælp/førtidspension, 

ingen af forældrene har en uddannelse udover grundskolen 



Fraction of 25-29-year olds from unskilled 

homes without education (cities) 2009  
Municipalities (top 6) Share (%) 

Rudersdal 20,5 

Hørsholm 22,0 

Gentofte 23,2 

Billund 23,8 

Ringkøbing-Skjern 24,4 

Lyngby-Taarbæk 24,7 

  

Difference between top 15 

and bottom 15 increased from 

36 percent in 1990 to 61 

percent in 2009 (1/3 to 2/3)   

Municipalities (bottom 6) Share (%) 

Albertslund 45,5 

Brøndby 45,3 

Ishøj 43,7 

København 43,3 

Frederiksberg 42,7 

Høje-Taastrup 41,4 



Segregering, geografi og polarisering 

 Over de sidste 20-30 år er Danmark blevet et noget mere 

opdelt land, således at kvarterer og områder er blevet mindre 

blandede og mere homogene. Dette indebærer en betydelig 

variation i hvor stor andelen af årgang som gennemfører en 

ungdomsuddannelse, og i hvor høj grad man er tilknyttet 

arbejdsmarkedet samt velstand. 
 Eksempel: Skoler med største og mindste gennemsnitlige forældrebruttoindkomst inden for samme 

postnummer, København Ø (1.319.129 – 272.898) = 1.046.231 DKK. (Krebs Skole versus 

Klostervængets Heldagsskole), 2011-tal. Der er 2.4 km mellem disse to skoler. 

 



Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd / Danmarks Statistik 

Andel unge fra 

arbejderklassen, der 

ikke har/er i gang med 

en ungdomsuddannelse 

som 24-27 årige 



Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd / Danmarks Statistik 

Andel unge fra 

arbejderklassen, der 

som 24-27-årige  

har/er i gang med 

videregående- 

uddannelse 



Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd / Danmarks Statistik 

Andel 

virksomheder 

med lærlinge, 

1. kvt. 2013 



Geografiske forskelle i graden af 

uddannelsesmobilitet 

 Nordsjælland (+ Vallensbæk, Dragør og Solrød) 

 Der peges i bogen på peereffekter 

(klassekammeratskabseffekter) 

 Mulige forklaringer er: 

 -Sociale færdigheder, herunder protestantisk arbejdsetik 

 -Større uddannelsesressourcer/traditioner i 

 områderne  

 - Flere og bedre netværk 

 - Mere kapital, bedre adgang til magtcentrum 

 - Ægteskab   



Geografiske forskelle i graden af 

uddannelsesmobilitet 
 Vestjylland  

 Der peges i bogen på peereffekter (klassekammeratskabseffekter) 

 Mulige forklaringer er: 

 -  Stærkere fællesskab  

 - Tradition for at være selvstændigt erhvervsdrivende    
 (tradition for at være en ‘fri’ bonde) 

 - Sociale færdigheder, herunder protestantisk 
 arbejdsetik 

 -Større uddannelsesressourcer/traditioner i 
 områderne (her forstået som erhvervsuddannelse, og gode 
 muligheder for praktikpladser) 

 - Ægteskab; færre enlige 



Nobelprismodtageren James Heckman har lavet en lang række 

studier af  familien i forbindelse med at forklare, hvorledes 

ulighed kan bekæmpes.  

  

 

Ved at opdele familiens 

påvirkning på barnets 

samlede mængde af  

human kapital ud fra 

kognitive og 

nonkognitive evner har 

Heckman (2008) blandt 

andet vist at det bedst 

kan betale sig for staten 

at hjælpe barnet i 
treårsalderen. 



Årsagerne? (Hvad kan der gøres?) 
 Lære at tænke i strategier, jf. reproduktionsstrategier. 

 Forbedre livsvilkårene, øge beskæftigelsesmulighederne/indkomstgrundlaget, 

øge opfindsomheden. Danmark har historisk set klaret sig godt via små- og 

mellemstore virksomheder, typisk lokalt forankret 

 Satse på mindre segregering, mindre homogenisering (kræver politisk og etisk 

omstilling samt ny skattepolitik) og  på mere fællesskab. Det er ikke nok at 

mindske gini-koefficienten (uligheden). 

 Øge livsdueligheden for alle børn og unge, også dem fra dårligere stillede 

familier, det vil sige evnen til at kunne tage vare på sig selv og sine nærmeste. 

 Opruste kulturen med at ‘gøre sig umage’, ‘at kunne sine ting’, ‘old school 

færdigheder’, feedback orienteret undervisning med øvelser  

 Udbrede smagen for uddannelse ikke nødvendigvis akademisk uddannelse, men 

simpelthen det at have et fag, en profession, en ‘metier’, herunder opbygningen 

af faglig stolthed. 

 Familierne skal engagere sig på en forpligtende måde 

 Neuro science og heartmath 

 Storstilet Family-Education-Job Program (FEJP) 

 



”Rationel pædagogik” 

og social ingeniørkunst 

 Unge som ikke er privilegerede med ‘ressourcer’ og 

kulturelle vaner fra hjemmet, kan oparbejde (visse) 

ressourcer og kompetencer gennem skolen, gennem en 

rationel metodisk læring, som skal opfindes, og kan ikke 

alene bygge på et psykologisk grundlag, men navnligt på et 

grundlag der anerkender sociale forskelle og strukturer. 

 En rationel pædagogik må bygge på en sociologi om 

kulturelle og sociale uligheder. 

 Der er ikke blot tale en økonomisk ulighed, men også en social 

og normmæssig ulighed. 
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