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Skolerne bliver mere opdelte 
 

De blandede skoler forsvinder i 

stor udstrækning  
 

Antallet af skoler med en blandet elevsammensætning er faldet. I 2007 havde næsten 40 pct. 

af landets skoler en nogenlunde ligelig fordeling af elever fra alle indkomstgrupper fra top til 

bund. I dag er det blot 28 pct. af skolerne, der har det. Samlet er antallet af blandede skoler 

faldet fra 677 skoler i 2007 til 415 skoler i dag. 

 

af analysechef Jonas Schytz Juul 13. februar 2018 

og stud.polit Solveig Prag Blicher 

Analysens hovedkonklusioner 

• Fra 2007 til i dag er andelen af skoler med en ligelig fordeling af elever fra alle indkomst-
grupper faldet fra 40 pct. til 28 pct. 
 

• I blot 10 kommuner er mere end halvdelen af skolerne blandede. I 2007 var der 31 kom-
muner, hvor mere end halvdelen af skolerne var blandede. 
 

• I 25 kommuner er under 15 pct. skolerne er blandede. I 2007 var der blot 11 kommuner, 
der havde så lav en andel af blandede skoler. 
 

• Generelt set er landets skoler blevet mere opdelte. De skoler, hvor børn fra samfundets 
top og bund mødes, er sjældnere i dag end for bare ti år siden. 
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Færre blandede skoler i hele landet 

I denne analyse er der set på sammensætningen af eleverne på landets skoler ud fra forældrenes ind-

komster. De blandede skoler er fundet ved at opdele eleverne i alle landets skoler i fem lige store grupper 

ud fra forældrenes indkomst. Dvs. såkaldte indkomstkvintiler. Herefter har vi undersøgt, hvor mange 

skoler der har en nogenlunde ligelig fordeling af elever fra alle fem indkomstgrupper. Helt præcist skal 

der være mellem 10-30 pct. af eleverne i hver af de fem indkomstgrupper på skolen for, at den betegnes 

som en ’blandet skole’. Man kunne have valgt en række andre måder at definere blandede skoler på, men 

i denne analyse er fokus alene på indkomster. Med denne afgrænsning er der 415 blandede skoler i Dan-

mark i 2016.  

 

Indkomstbegrebet i analysen bygger på forældrenes samlede indkomster, dvs. løn, indkomstoverførsler, 

kapitalindkomster mv., opgjort efter skat. Det er altså den disponible indkomst, der er udgangspunktet 

her, og indkomsterne er opgjort for hele familien korrigeret for stordriftsfordele, så indkomsterne kan 

sammenlignes uanset familiens størrelse (dvs. husstandsækvivaleret). 

 

Hvor er landets blandede skoler? 

Samlet er der 415 skoler i 2016, som opfylder definitionen af at være en blandet skole. De har altså en 

nogenlunde ligelig fordeling af elever i alle de fem indkomstgrupper – fra laveste til højeste indkomst-

gruppe. Der svarer til knap 28 pct. af alle landets skoler (kun skoler med 100 elever eller flere indgår i 

analysen, jf. boks 1). Der er dog stor forskel fra kommune til kommune på, hvor mange blandede skoler 

der er i kommunen. 

 

I figur 1 er der vist et kort over de blandede skoler. På kortet er de lyse kommuner de kommuner, hvor 

under 15 pct. af skolerne i kommunen er blandede. Samlet er der 25 kommuner, hvor under 15 pct. af 

skolerne i kommunen er blandede. Af kortet ses det, at disse 25 kommuner dels er placeret i udkants-

områder som Lolland-Falster, det nordvestlige Jylland og en række ø-kommuner. Samtidig ses det, at 

der er en række nordsjællandske kommuner, som også har en meget lille andel af blandede skoler. 

 

I figur 1 er de kommuner, hvor over halvdelen af skolerne er blandede vist med den mørkeste farve. I alt 

er der blot 10 kommuner, hvor over halvdelen af skolerne er blandede. Disse kommuner er Herlev, Lejre, 

Rødovre, Frederikssund, Glostrup, Vallensbæk, Gribskov og Stevns på Sjælland samt Odder og Fanø i 

Jylland. 
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Figur 1. Andel blandede skoler i hver kommune, 2016 

 

Anm: Kun skoler med mere end 100 elever indgår. Se boks 1 for definition af ’blandede skoler’. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistisk registerdata. 

 

Markant færre blandede skoler i hele landet siden 2007 

Går man tilbage til 2007 var der væsentligt flere skoler, der opfyldte kriteriet for at være en blandet 

skole. I 2007 var der 677 skoler, der opfyldte kriteriet, hvilket svarer til næsten 40 pct. af de skoler, der 

indgår i analysen for 2007. På bare ni år er andelen af blandede skoler altså faldet fra næsten 40 pct. til 

knap 28 pct. 

 

I figur 2 er der vist et landkort over blandede skoler for ti år siden. På kortet er der brugt de samme 

intervaller som i figur 1, så kortene kan sammenlignes direkte. Af kortet ses det, at i 2007 var der blot 11 

kommuner, hvor under 15 pct. af skolerne var blandede. Dette er altså steget til 25 kommuner i 2016. Af 

kortet ses det, at i 2007 var det eksempelvis Lolland, Langeland og Bornholm, der ligger i denne kategori 

samt en række kommuner nord for og omkring København. 

 

På kortet er kommuner, hvor mere end halvdelen af skolerne er blandede vist med den mørkeste farve. 

I alt er der 31 kommuner, hvor mere end halvdelen af skolerne er blandede med den valgte definition. 

Det er faldet til 10 kommuner i 2016. 
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Figur 2. Andel blandede skoler i hver kommune, 2007 

 

Anm: Kun skoler med mere end 100 elever indgår. Se boks 1 for definition af ’blandede skoler’. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistisk registerdata. 

 

Analysen viser en tydelig tendens til, at landets skoler bliver mere opdelte. Skoler, hvor børn fra samfun-

dets top og bund mødes, er meget sjældnere i dag end for bare ti år siden.  

 

Boks 1. Metode 

Analysen bygger på tal fra Danmarks Statistiks registre.  
I analysen indgår elever der starter i 0-9. klasse på en ordinær grundskole, dvs. privat- og folkeskole, men ikke efterskole og 
specialskole. Elever over 17 år er ikke medregnet.  
 
Skolerne skal have minimum 100 elever i alt, heraf mindst 10 elever i aldersgruppen 7-12 år, for at indgå i analysen. Dette 
gøres for at sikre at særlige skoler kun med udskolingen ikke forstyrrer billedet.  
 
Den gennemsnitlige indkomst for elevernes forældre opgøres på baggrund af ækvivaleret disponibel indkomst i familierne. 
Familier der ikke er skattepligtige, hvor et medlem af familien er død i løbet af året eller hvor DST ikke har oplysninger om 
indkomst indgår ikke.  
 
Forældre til alle landets skoleelever er opdelt i fem lige store grupper ud fra størrelsen af deres indkomst – dvs. indkomst-
kvintiler. For hele landet er der altså 20 pct. i hver indkomstgruppe. For at være en ’blandet skole’ skal der være mellem 10-
30 pct. af eleverne på skolen i hver af de 5 indkomstgrupper.  
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