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Tidlig indsats 
 

Den sociale arv afspejler sig 
tydeligt i børns karakterer 
 

Der er stor forskel på, hvordan børn klarer sig i folkeskolen alt afhængigt af, hvilket hjem de 

kommer fra. Deler man børnene op i socialklasser, er der præcis én karakter til forskel mellem 

hver klasse ved afgangsprøven i matematik. Børn, hvis forældre står uden for arbejdsmarkedet, 

får i gennemsnit under 5, arbejderklassens børn får 6, middelklassens børn får 7 og børnene fra 

de mest velstillede socialklasser får mellem 8 og 9. Klasseforskellen i børnenes karakterer kan 

aflæses helt tilbage til 2. og 3. klasse. Skal man bryde den stærke sociale arv, må man sætte 

tidligt ind og investere mere i de børn, der kommer med få faglige ressourcer hjemmefra. 

af analysepraktikant Stine Toft Pedersen 

og analytiker Sune Caspersen 22. november 2018 

Analysens hovedkonklusioner 

• Børns socialklasse afspejles tydeligt i deres karakterer i folkeskolen. 
 

• Opgjort på sociale klasser er der 4,3 karakterpoints forskel på den socialklasse, der kla-
rer sig bedst, og den socialklasse, der klarer sig dårligst ved afgangsprøven i matematik, 
mens der er 3,1 karakterpoints forskel i dansk.  
 

• Allerede tidligt i folkeskolen kan vi se klasseforskellene afspejle sig i, hvordan eleverne 
klarer sig i de nationale tests i henholdsvis dansk i 2. klasse og matematik i 3. klasse.  

 

• Analysen peger på, at det er vigtigt at investere mere i folkeskolen, så alle børn kommer 
godt fra start, uanset deres sociale klasse. 
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Et karakterpoint til forskel for hver socialklasse 

AE har undersøgt, hvordan en opvækst i de forskellige klasser i samfundet adskiller sig, når det kommer 

til karakterer. På baggrund af forældrenes uddannelsesbaggrund og arbejdsmarkedstilknytning fra bar-

net er 0 til 6 år, ser man tydelige skel mellem en opvækst i den ene klasse frem for den anden på barnets 

præstationer i folkeskolen. Vi måler på karakterer, da det er praktisk og målbart og giver en indikation af 

elevernes faglige niveau. Selvfølgelig kan dårlig trivsel i skolen også påvirke elevernes karakterer, og der-

for kan man ikke fuldstændig adskille, hvorvidt lave karakterer i fx dansk er et udtryk for et lavt fagligt 

niveau – eller om det også hænger sammen, at børn fra mindre ressourcestærke hjem simpelthen trives 

dårligere i skolen. Analyser fra bl.a. Børnerådet og Red Barnet har vist, at børn fra økonomisk dårligt 

stillede familier er mere kede af det, ensomme og føler sig mere uden for end andre børn. Det kan spille 

ind på deres karakterer. 

 

Når det er sagt, er karakterer interessante at se på, fordi vi kan måle dem ved afgangsprøven – og sam-

tidig få en indikation af elevernes faglige niveau allerede i folkeskolens 2. og 3. klasse ved de nationale 

tests. I denne analyse har vi kigget på de elever, der afsluttede folkeskolens 9. klasse i 2017, og som har 

deltaget i de nationale tests både for dansk i 2. klasse og for matematik i 3. klasse. For disse elever har 

vi – på baggrund af deres forældres socialklasse – undersøgt, hvordan de klarede sig ved afgangsprøven 

i 9. klasse og sammenholdt det med deres resultater ved de nationale tests i folkeskolens 2. og 3. klasse. 

Der optræder i alt ca. 33.600 elever i analysen. En nærmere beskrivelse af datagrundlaget findes i boks 

1. 

 

Forældrene er opdelt i fem sociale klasser. En overklasse, der er defineret ved en lønindkomst på over 

1,2 mio. kroner om året. En højere middelklasse, der typisk tjener mellem 785.000 og 1,2 mio. kr. og har 

en længere videregående uddannelse. En middelklasse, der er personer med en kort- og mellemlang 

videregående uddannelse, der tjener under 785.000 kr. En arbejderklasse, der består af personer med 

erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, samt ufaglært. Sidst en klasse, der står uden for arbejdsmar-

kedet. En nærmere beskrivelse og definition af klasserne findes i boks 2. 

 

Der er stor forskel på, hvilke karakterer eleverne opnår, når de går ud af 9. klasse. De elever, der er vokset 

op med forældre, der står uden for arbejdsmarkedet, får i gennemsnit 5,5 i dansk og 4,6 i matematik, 

som figur 1 viser. Ser vi på arbejderklassens børn, så hopper karaktererne i runde tal op med ét karakter-

point. 

 

Ser man på den næste klasse, middelklassen, stiger karaktererne igen med ét karakterpoint, og det fort-

sætter, når vi kigger videre til den højere middelklasses børn. Herefter flader kurven ud. Denne udflad-

ning kan skyldes, at både overklassen og den højere middelklasse primært består af akademikere, og at 

der ud over indkomstniveauet ikke er så stor forskel på de to klasser. 
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Figur 1. Karaktergennemsnit ved afgangsprøven i folkeskolen i 9. klasse 

  

 

Anm: Se boks 1 for en beskrivelse af datagrundlaget. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

De store forskelle i karakterer mellem klassernes børn er mest udtalt i matematik, hvor forskellen mellem 

en opvækst med forældre uden for arbejdsmarkedet og forældre i den højere middelklasse er på hele 

4,3 karakterpoint. I dansk er spændet lidt mindre, nemlig på 3,1 karakterpoint. 

 

Forskellene i det faglige niveau starter tidligt 

De store skel mellem klasserne er ikke kun ved afgangsprøverne i 9. klasse. Forskellene kan genfindes 

meget tidligere. I 2. og 3. klasse, når eleverne gennemfører de nationale tests i henholdsvis dansk og 

matematik, er forskellen akkurat lige så tydelig som i figuren oven for. 

 

Figur 2 viser, hvor stor en andel af eleverne, der enten scorer over middel eller klart over middel i de 

nationale tests i 2. klasse og 3. klasse. Det vil sige en score på 66 eller højere, hvilket er uddybet i boks 

1. Blandt elever, der er opvokset med forældre uden for arbejdsmarkedet, er det blot 15 pct., der præste-

rer over middel eller bedre. Af arbejderklassens børn er det ca. 26 pct., der scorer over middel, mens det 

er knap 40 pct. af middelklassens børn. For børnene i den højere middelklasse er det over 50 pct. der 

har en score over middel, mens det for overklassens børn også ligger lige omkring 50 pct. der score over 

middel.  
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Figur 2. Andel, der scorer over middel eller bedre ved nationale tests i 2. og 3. klasse 

 

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Det er overraskende, hvor meget den sociale arv spiller ind på, hvor godt eleverne klarer sig allerede i de 

tidlige klasser i folkeskolen. De elever, der klarer sig dårligt ved afgangsprøven, klarer sig typisk også 

dårligere ved de nationale tests i 2. klasse og 3. klasse. Analysen peger således på, at den sociale arv er 

meget stærk i Danmark. 

 

Hvis børnene fra arbejderklassen eller af forældre, der står uden for arbejdsmarkedet, skal op på samme 

niveau som middelklassen eller den højere middelklasses børn, skal vi tænke i tidlige indsatser og en 

styrket indsats over for disse børn gennem folkeskolen. 

 

Analyser af bl.a. Heckman har vist, at jo tidligere man investerer i børn, des større er potentialet for at 

flytte den. Allerede fra de er helt små – i vuggestue og børnehave – bør man være opmærksom på at 

støtte de børn, der kommer fra mindre ressourcestærke familier. 

 

Som denne analyse viser, har man ved de nationale tests i 2. og 3. klasse en tidlig indikation af, hvem der 

ligger længere tilbage i karakterfeltet end resten af klassen.  Hvis vi gav ekstra hjælp og støtte gennem 

folkeskolen til de børn, der allerede ved de nationale tests i 2. og 3. klasse, klarer sig dårligere, ville vi 

måske kunne øge deres chancer for at bryde den sociale arv. 

 

Det er slående, hvor tydeligt at de klassemæssige skel markerer sig i børns karakterer, både ved afgangs-

prøven og i 2. og 3. klasse. Det er ingen tvivl om, at det kræver en tidlig, vedvarende og målrettet indsats, 

hvis vi skal sikre, at alle børn, uanset hvilken familie de vokser op i, skal have de samme muligheder i 

livet. 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

2. klasse dansk 3. klasse matematik

ProcentProcent

Uden for arbejde Arbejderklasse Middelklasse Højere middelklasse Overklasse



Tidlig indsats 
Den sociale arv afspejler sig tydeligt i børns karakterer 

  5 

Boks 1. Sådan har vi gjort 

Analysen dækker elever, der blev færdige med folkeskolens 9. klasse i 2017. Der er ikke medtaget specialskoler, private 
grundskoler, efterskoler, privatister ligesom børn, der går i specialklasse eller særlige klasser for tosprogede elever, ikke er 
medtaget. Derudover er der kun medtaget børn, der er vokset op i en af de 5 socialklasser. Det vil fx sige, at børn, hvis for-

ældre er studerende, ikke er medtaget. 
 
For børnene, der afsluttede folkeskolen i 2017, er der set på, hvilken klasse deres forældre tilhørte, da børnene var mellem 0 

og 6 år. Hvis forældrenes klasse har ændret sig i løbet af perioden, så er det den hyppigste klasse i perioden, der er udfalds-
givende. Bor barnet med begge forældre, er det den højeste klasse blandt forældrene, der opgøres. Hvis barnet bor med én 
forælder, er det dog altid denne forælders klasse, der opgøres. Det vil sige, at hos et ægtepar, hvor den ene er i arbejder-

klassen, og den anden er i højere middelklasse, vil barnet tilhøre den højere middelklasse. For en beskrivelse af de sociale 
klasser, se boks 2. 
 

Der var i 2017 omkring 56.100 elever, der tog 9. klasses afgangsprøve i dansk, og ca. 55.800, der tog 9. klasses afgangs-
prøve i matematik. I denne analyse ser vi på de ca. 55.600 elever, der var til afgangsprøve i mindst en disciplin i både dansk 
og matematik. Af disse elever deltog ca. 47.000 ved de nationale tests i både 2. og 3. klasse. Kun de elever, der både deltog 

ved de nationale tests i 2. og 3. klasse og tog 9. klasses afgangsprøven indgår i denne analyse. Derudover er kun elever fra 
kommunalt ejede folkeskoler medtaget i den endelige analyse. Det efterlader en population i analysen på ca. 36.400 elever. 
Konklusionerne er kvalitativt uændrede, hvis elever fra privatskoler inkluderes. Afslutningsvis bemærkes, at de elever, der 

ikke kan kategoriseres i en af de fem klasser, ikke indgår i figurerne. Det kan fx skyldes, at forældrene har været stude-
rende, mens barnet var lille. Vi ender herefter på en endelig population på omkring 33.600 elever. 
 

Beregning af karaktergennemsnit 
Folkeskolens afgangseksamen består af fire prøver i dansk og to prøver i matematik. Gennemsnittet af dansk- og matema-
tikkaraktererne er udregnet ved gennemsnittet af disse henholdsvis fire og to prøver.  

 
Gennemsnitskaraktererne i dansk bygger på afgangsprøvekarakterer. I dansk er der 4 bundne prøvefag; Læsning, retskriv-
ning, skriftlig fremstilling og mundtlig. Gennemsnitskaraktererne i dansk er et gennemsnit af disse fire prøver. 

Gennemsnitskaraktererne i matematik bygger på afgangsprøvekarakterer. I matematik er der 2 bundne prøvefag; En prøve 
med hjælpe middelser, og en prøve uden hjælpemiddelser. Der er derudover en mundtlig afgangsprøve der kan blive ud-
trukket. Gennemsnitskaraktererne i matematik er et gennemsnit af de to bundne prøver. 

 
For elever, der ikke har taget alle prøverne, udregnes gennemsnittet af de prøver, de har taget. Det vil sige, at hvis en elev 
kun har taget tre af afgangsprøverne i dansk og den ene af afgangsprøverne i matematik, og har fået over 02 i disse prøver, 

så vil vedkommende optræde som at have bestået folkeskolen med et snit på over 02 i dansk og matematik. 
 
Resultater i de nationale tests 

Resultaterne i de nationale tests bliver præsenteret ud fra en percentilskala, der går fra 1 til 100. Percentilskalaen er dannet 
på baggrund af fordelingen af elevernes testresultater i 2010. En score på 40, svarer til at 40% af eleverne i 2010 fik et 
testresultat lå under. En score på 90 svarer til et resultat, hvor 90 procent af eleverne i 2010 scorede under, dvs. kun 10 

procent af eleverne i 2010 opnåede et bedre testresultat. 
 
Resultaterne bliver efterfølgende inddelt i intervaller:  

 
1-10 Klart under middel 
11-35 Under middel 

36-65 Omkring middel 
66-90 Over middel 
91-100 Klart over middel 

 
I analysen indgår ca. 530 elever fra overklassen, ca. 4.600 elever fra den højere middelklasse, ca. 11.400 fra middelklassen, 
ca. 14.600 fra arbejderklassen og ca. 2.400 fra klassen udenfor arbejdsmarkedet. 

 
Kilde: ”Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber.” Styrelsen for IT og læring 
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Boks 2. De sociale klasser 

I afgrænsningen af de sociale klasser ses der på hele befolkningen i aldersgruppen 18-59 år. Er man studerende, udelades 
man fra de sociale klasser. De 18-59-årige inddeles i fem overordnede socialklasser.  
De fem klasser er:  

 
1. Overklassen  
2. Den højere middelklasse  

3. Middelklassen  
4. Arbejderklassen  
5. Klassen uden for arbejdsmarkedet  

 
Overklassen  
Overklassen består af topledere, selvstændige og personer med en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse 

som har en indkomst over 3 gange medianindkomsten). Overklassen kan inddeles i:  
• Selvstændige med indkomst over 3 x medianindkomsten (defineret som samlet bruttoindkomst før skat for 18-

59-årige, der er i beskæftigelse minimum halvdelen af året). Det svarer til ca. 1,2 mio. kr. i 2018-prisniveau.  

• Topledere med indkomst over 3 x medianindkomsten.  
• Andre personer med kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse med indkomst over 3 x medianind-

komsten.  

 
Højere middelklasse  
Den højere middelklasse består af topledere, selvstændige og personer med en kort, mellemlang eller lang videregående 

uddannelse som har en indkomst på 2-3 gange medianindkomsten. Den højere middelklasse kan inddeles i:  
• Selvstændige med indkomst i intervallet 2-3 x medianindkomsten (i 2018 svarende til en bruttoindkomst i inter-

vallet mellem 785.000 og 1,2 mio. kr. før skat).  

• Topledere med indkomst i intervallet 2-3 x medianindkomsten.  
• Andre personer med kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse med indkomst i intervallet 2-3 gange 

medianindkomsten.  

• Øvrige personer med en lang videregående uddannelse uanset indkomst  
 

Middelklassen    

• Selvstændige med indkomst under det dobbelte af medianindkomsten (svarende til en bruttoindkomst under 
785.000 kr.)  

• Topledere med indkomst under det dobbelte af medianindkomsten  

• Andre personer, som har en kort eller mellemlang videregående uddannelse med en indkomst under det dob-
belte af medianindkomsten  
 

Arbejderklassen  
• Personer med erhvervsfaglig uddannelse, som ikke er i en af de øvre klasser 
• Personer med gymnasial uddannelse, som ikke er i en af de øvre klasser 

• Ufaglærte, som ikke indgår i en af de øvre klasser 
 

Klassen uden for arbejdsmarkedet 

• Personer, som var i beskæftigelse i mindre end 20 procent af året, og som ikke er selvstændige.  
 

 


