
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd     Reventlowsgade 14, 1 sal.     1651 København V     33 55 77 10     www.ae.dk 

Skolerne bliver mere opdelte 
 

Den blandede skole er på 
tilbagetog 
 

Næsten 40 pct. af landets skoler havde i 2007 en nogenlunde ligelig fordeling af elever fra alle 

indkomstgrupper fra høj til lav. 10 år senere er det blot 28 pct. af skolerne, der har en blandet 

elevsammensætning. Særligt i yderområderne og i en række kommuner nord for København er 

der få blandede skoler tilbage. 

 

af analytiker Sune Caspersen 7. juni 2019 

Analysens hovedkonklusioner 

• Andelen af skoler med en nogenlunde ligelig fordeling af elever fra alle indkomstgrupper 
er fra 2007 til i dag faldet fra næsten 40 pct. til 28 pct. 
 

• I 29 kommuner er det under 15 pct. af skolerne, hvor elevsammensætningen er blandet. I 
2007 var der blot 11 kommuner med så lav en andel blandede skoler. 
 

• Særligt i yderområderne og i en række kommuner nord for København er der få blandede 
skoler tilbage. 
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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. Kun skoler med mindst 100 elever indgår i analysen, og 

metoden er beskrevet i boks 1. 

 

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). 

 

Stor forskel på, hvor man finder de blandede skoler 

Det er ca. 28 pct. af skolerne, der i dag opfylder definitionen af at være en blandet skole. De har altså en 

nogenlunde ligelig fordeling af elever i alle fem indkomstgrupper. Der er dog stor forskel fra kommune 

til kommune på, hvor mange af skolerne i kommunen, der er blandede skoler. 

 

Figur 1 viser et kort over, hvor stor en andel af skolerne, der er blandede skoler, i de enkelte kommuner. 

I de lyse kommuner er det under 15 pct. af skolerne i kommunen, der er blandede skoler. Det er tilfældet 

for i alt 29 kommuner. Kommunerne er dels placeret i yderområder som Lolland-Falster, det nordvestlige 

Jylland og en række ø-kommuner, men der også en række kommuner nord for København, hvor andelen 

af blandede skoler er meget lav.  

 

Af kortet fremgår kommuner, hvor over halvdelen af skolerne er blandede, med den mørkeste farve. Der 

er tale om i alt 13 kommuner. 
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Figur 1. Andel blandede skoler i hver kommune, 2017 

 

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. 

 

Spoler vi tiden 10 år tilbage, tog landkortet over de blandede skoler sig væsentligt anderledes ud. Den-

gang var det nemlig knap 40 pct. af skolerne, der var blandede skoler. Figur 2 viser, hvor stor en andel af 

skolerne, der var blandede skoler i 2007. Kommunerne er inddelt efter de samme intervaller som i figur 

1, så kortene kan sammenlignes direkte. 

 

Det ses af kortet, at det blot var 11 kommuner, hvor under 15 pct. af skolerne var blandede, tilbage i 2007. 

I dag er der, som nævnt ovenfor, 29 kommuner, hvor det er tilfældet. Der var også langt flere kommuner, 

hvor over halvdelen af skolerne var blandede skoler tilbage i 2007. Dengang var der tale om 31 kommu-

ner, mens det er faldet til 13 kommuner ti år senere. 

 

Frederikshavn

Kattegat

Århus

Grenaa

Skagerak

Bornholm

Samsø

København

Helsingør

Odense

Aalborg

Esbjerg

Østersøen

Hjørring

Ringkøbing

Sønderborg

Kolding

Herning

Viborg

Thisted

Vejle

Køge

Holbæk

Kalundborg

Slagelse

Møn

Falster

Lolland

Andel blandede skoler, pct.

0 - 15 (29 kommuner)

15 - 25 (18 kommuner)

25 - 50 (38 kommuner)

50 - 100 (13 kommuner)



Skolerne bliver mere opdelte 
Den blandede skole er på tilbagetog 

  4 

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. 

 

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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