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Social arv i Danmark 
 

Uddannelse går i arv fra 
forældre til børn 
 

Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, de-

res børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er risikoen for selv at 

stå uden uddannelse som 25-årig. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, som selv står uden ud-

dannelse som 25-årig, er i dag på samme niveau som i 1990. Dermed er den sociale arv ikke 

forbedret over de sidste årtier i Danmark. 

 

 

af chefanalytiker Jonas Schytz Juul 17. august 2012 

Analysens hovedkonklusioner 

• Næsten 40 pct. af de unge, som kommer fra familier, hvor forældrene er ufaglærte, står 
selv uden uddannelse og uden at være i gang med en uddannelse som 25-årige. Blandt 
unge fra familier, hvor forældrene har en lang videregående uddannelse, er det blot 6,5 
pct., der står uden uddannelse eller uden at være i gang med en uddannelse som 25-
årige. 
 

• De unge, der oftest får en lang videregående uddannelse, kommer selv fra hjem, hvor 
forældrene har en lang videregående uddannelse. Næsten 35 pct. af de unge fra hjem, 
hvor forældrene har en lang videregående uddannelse, har eller er i gang med en lang vi-
deregående uddannelse som 25-årige. Blandt unge fra ufaglærte hjem er det blot 3 pct.   
 

• Mens der op igennem 1990’erne var en faldende andel af unge fra ufaglærte hjem, som 
selv stod uden uddannelse som 25-årig, er andelen steget igen, og nu er andelen af unge 
fra ufaglærte hjem, som selv står uden uddannelse som 25-årig, lige så stor som i 1990. 
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Uddannelse går i arv fra forældre til børn 

Den uddannelse, de unge får, er i høj grad afhængig af, hvilken uddannelse forældrene har. I denne 

analyse ses der på denne sammenhæng. Konkret er der målt på de 25-åriges uddannelsesniveau, som 

så er koblet med oplysninger om forældrenes uddannelsesniveau. 

 

For de unge er der i alle tilfælde målt på, om de har gennemført en uddannelse, eller om de er i gang 

med en uddannelse. Dvs. har man f.eks. som 25-årig gennemført gymnasiet og er i gang med en vide-

regående uddannelse, så er det den igangværende videregående uddannelse, der er afgørende. 

 

For forældrene er der set på den forælder, der har det højeste uddannelsesniveau. Dette er målt, da 

den unge var 15 år. Unge 15-årige, hvor der ikke var oplysninger om forældrenes uddannelsesniveau, er 

ikke taget med i analysen. Dermed ses der bort fra de unge, der er indvandret til Danmark efter det 15. 

leveår. 

 

I figur 1 er sammenhængen mellem forældre og børns uddannelsesniveau vist. Af figuren ses den tyde-

lige sammenhæng mellem forældrenes uddannelsesniveau og det uddannelsesniveau, som den unge 

har. Her fremgår det bl.a., at det er knap 40 pct. af de 25-årige med ufaglærte forældre, som ikke har 

en uddannelse ud over grundskolen, og heller ikke er i gang med en uddannelse. For de unge med for-

ældre, som har en lang videregående uddannelse, er det blot 6,5 pct., som ikke har en uddannelse over 

grundskoleniveau, og som ikke er i gang med en uddannelse. Generelt er andelen af de unge uden ud-

dannelse faldende med forældrenes uddannelsesniveau: Jo højere forældrenes uddannelsesniveau er, 

jo mindre risiko er der for, at den unge står uden uddannelse som 25-årig. 

 

Figur 1. De 25-åriges uddannelsesniveau opdelt på forældres uddannelse, 2010 

 

Anm: Beregningsforudsætninger er angivet i boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 
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Ser man på hvor mange af de unge, som har eller er i gang en lang videregående uddannelse, så er det-

te også i høj grad afhængig af forældrenes uddannelsesniveau. Er forældrene ufaglærte, så er det blot 3 

pct. af de unge, der har eller er i gang med en lang videregående uddannelse. Har forældrene derimod 

selv en lang videregående uddannelse, så er det over 34 pct. af de unge, som har eller er i gang med en 

lang videregående uddannelse. 

 

I tabel 1 er tallene fra figur 1 vist. I tabellen er de kryds, hvor forældre og børn har samme uddannelses-

niveau fremhævet med fed. Det ses af tabellen, at i næsten alle tilfælde er den højeste andel inden for 

hver uddannelsesgruppe de unge, som har forældre med samme uddannelsesniveau. Ser man f.eks. på 

unge med en faglært uddannelse, så er det over 40 pct. af de unge, der kommer fra faglærte hjem, som 

selv har eller er i gang med en faglært uddannelse. Blandt alle andre unge er andelen under 40 pct. 

(f.eks. 7,9 pct. for unge med forældre, der har en lang videregående uddannelse og 37,7 pct. blandt un-

ge med ufaglærte forældre). Den eneste undtagelse fra dette mønster er unge med en mellemlang vi-

deregående uddannelse, hvor 39,4 pct. af de unge med forældre, som har en lang videregående ud-

dannelse, har eller er i gang med en mellemlang videregående uddannelse, mens det er 37,1 pct. af de 

unge, som har forældre med en mellemlang videregående uddannelse. 

 

Tabel 1. De 25-åriges uddannelsesniveau opdelt på forældres uddannelse, 2010 

 Uddannelsesniveau for den 25-årige 

 Ufag-
lært 

Gymna-
sie 

Faglært KVU MVU LVU I alt 

Forældrenes uddannelse Pct. 

Forældre er ufaglærte 38,5 5,0 37,5 3,4 12,7 3,0 100,0 

Forældre med gymnasie udd. 24,1 9,6 24,6 5,3 25,4 11,2 100,0 

Faglærte forældre 20,2 6,3 40,3 5,6 21,0 6,6 100,0 

Forældre har KVU 14,7 8,0 30,5 7,0 28,2 11,4 100,0 

Forældre har MVU 10,8 8,7 20,8 5,6 37,1 17,0 100,0 

Forældre har LVU 6,5 8,0 7,9 3,7 39,4 34,5 100,0 

Anm: Beregningsforudsætninger er angivet i boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Ingen forbedring i social arv på 20 år 

Ser man på, hvordan mønsteret i social arv så ud for 20 år siden, så er det nogenlunde samme billede 

som i dag. I 1990 var det også knap 40 pct. af de unge fra ufaglærte hjem, som selv var ufaglærte som 

25-årige i 1990. Samtidig var der i 1990 godt 3 pct. af de unge fra ufaglærte hjem, som havde eller var i 

gang med en lang videregående uddannelse som 25-årige. Dvs. stort set de samme andele som 20 år 

senere i 2010.  

 

Der er dog sket den mærkbare udvikling i løbet af de 20 år, at færre får en faglært uddannelse, mens 

en markant større andel får en mellemlang videregående uddannelse, uanset forældrenes uddannel-

sesbaggrund. I figur 2 er uddannelsesniveauet for de 25-årige i 1990 vist, fordelt efter hvad deres for-

ældres uddannelsesniveau var. 
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Figur 2. De 25-åriges uddannelsesniveau opdelt på forældres uddannelse, 1990 

 

Anm: Beregningsforudsætninger er angivet i boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

En måde at illustrere udviklingen på er ved at undersøge hvor mange af de unge fra ufaglærte hjem, der 

selv står uden uddannelse som 25-årige. Denne udvikling er vist i figur 3. Af figuren ses det, at andelen 

af unge fra ufaglærte hjem, som selv står uden uddannelse som 25-årig, faldt fra midten af 1990’erne 

og frem til 2005, hvor 34 pct. af de unge fra ufaglærte hjem selv stod uden uddannelse som 25-årige. 

Frem mod 2010 er andelen desværre steget igen, således at den i 2010 næsten er på samme niveau 

som i 1990, nemlig på omkring 39 pct. 

 

Figur 3. Andel 25-årige uden uddannelse med ufaglærte forældre 

 

Anm: Beregningsforudsætninger er angivet i boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 
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Boks 1. Metode 

I analysen er der for hvert år set på årgangen af de 25-årige og deres uddannelsesniveau. Den 25-åriges uddannelsesniveau 
er opgjort som det højeste niveau af fuldførte uddannelser og igangværende uddannelser. Dvs. har man fx som 25-årig gen-

nemført gymnasiet og er i gang med en videregående uddannelse, så er det den igangværende videregående uddannelse, 
der er afgørende.  
 

Uddannelsesoplysningerne for de 25-årige er koblet med oplysninger om forældrenes uddannelsesbaggrund, dengang de 
unge var 15 år. Dvs. for de 25-årige i 2010 kobles dette med oplysninger om forældrenes uddannelsesniveau i 2000. Unge, 
der er indvandret til Danmark efter det 15. leveår, er altså ikke taget med i analysen. For forældrene er oplysningen for den 

forælder med den højest fuldførte uddannelse taget med. Dvs. har moren en længere uddannelse end faren, så er det mo-
rens uddannelsesbaggrund, der tages med. Og omvendt. Hvis der ikke er oplysninger om nogle af forældrenes uddannel-
sesniveau, er disse ikke taget med i analysen. 

 

 


