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Det delte Danmark 
 

Overklassens børn går i stigende 

grad i skole med ligesindede 
 

Der er stor forskel på sammensætningen af elever i de danske skoleklasser. For 20 år siden gik 

et typisk barn fra overklassen i skoleklasse med 6 børn fra overklassen og den højere middel-

klasse. Det er i dag steget til 10 børn. Det er specielt i hovedstadsområdet og Århus, at eliten 

samler sig om sig selv. Udviklingen viser, at danske børn i stigende grad går i skole med børn fra 

samme vilkår.  

 

af Analysechef Jonas Schytz Juul 7. februar 2017 

og stud.polit Solveig Prag Blicher 

 

 

Analysens hovedkonklusioner 

• For en gennemsnitlig 8. klasse elev fra overklassen, vil der i en skoleklasse på 25 børn 
være 10 børn i skoleklassen, som selv kommer fra enten overklassen eller den højere 
middelklasse.  

• For en gennemsnitlig 8. klasses elev fra underklassen, vil der i skoleklassen være under 
halvt så mange elever fra overklassen og den højere middelklasse.  

• For 20 år siden var skoleklasserne mindre opdelt. I 1995 gik et typisk overklassebarn i 
klasse med 6 børn fra overklassen og den højere middelklasse. I 2014 er det steget til 10 
børn. 

• Særligt i hovedstadsområdet og Århus samler elitens børn sig. I hovedstaden er det nu 
knap 45 pct. af et elitebarns klassekammerater, der selv er elitebørn. I Århus er det knap 
40 pct. I resten af landet er andelen på omkring 25 pct.  

• Over de seneste 20 år har vi oplevet en stigende andel eliteskoler. I 1995 var det godt 7 
pct. af overklassebørnene i 8. klasse, der gik i en skoleklasse, hvor halvdelen selv var fra 
overklassen eller den højere middelklasse. I 2014 er denne andel steget til 33 pct. 
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Overklassens børn går i stigende grad i skole med ligesindede 

Der er stor forskel på sammensætningen af elever i en skoleklasse for et barn fra overklassen og et barn 

fra underklassen. For en gennemsnitlig 8. klasse elev fra overklassen, vil der i en skoleklasse på 25 børn 

være 10 børn i skoleklassen, som selv kommer fra enten overklassen eller den højere middelklasse. I 

denne skoleklasse vil der også være 2 elever fra underklassen, 7 fra middelklassen og 6 fra arbejderklas-

sen.  

 

For en gennemsnitlig 8. klasses elev fra underklassen, vil der i skoleklassen være under halvt så mange 

elever fra overklassen og den højere middelklasse. I en typisk skoleklasse for et barn fra underklassen på 

25 elever, vil de 4 være fra overklassen eller den højere middelklasse, mens 5 vil være fra underklassen. 

Herudover vil der være 7 fra middelklassen og 9 fra arbejderklassen. En typisk skoleklasse for henholds-

vis et barn af overklassen og et barn af underklassen er illustreret i figur 1. 

 

Figur 1. En gennemsnitlig 8. klasse for et barn fra hhv. overklasse og underklasse i 2014 

 

 
 

Anm: Klassefordelingen er omregnet så det præcis svarer til 25 børn i klassen. Der er kun set på elever fra 8. klasse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

I tabel 1 er der vist den gennemsnitlige sammensætning af eleverne i en 8. klasse for børn af de sociale 

klasser. Tabellen er lavet så den gennemsnitlige fordeling præcis svarer til en skoleklasse på 25 elever. 

Hvis der ingen opdeling af skolerne var, ville alle børn have den samme fordeling af skoleklasser. Som 

det ses af tabellen er det ikke tilfældet. 

 

Tabel 1. Gennemsnitlig klassesammensætning i 8. klasse for de sociale klasser, 2014 

  Antal elever fra 
overklassen 

Antal elever fra hø-
jere middelklasse 

Antal elever fra 
middelklassen 

Antal elever fra 
arbejderklassen 

Antal elever fra 
underklassen 

Overklassebarn 4 6 7 6 2 

Højere middel-

klasse barn 

2 6 8 7 2 

Middelklasse 

barn 

1 4 9 9 2 

Arbejderklasse-
barn 

1 3 8 10 3 

Underklassebarn 1 3 7 9 5 

Gennemsnit 1 4 9 9 2 

Anm: Klassefordelingen er omregnet så det præcis svarer til 25 børn i klassen. Der er kun set på elever fra 8. klasse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 
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For 20 år siden var skoleklasserne mindre opdelt 

En typisk skoleklasse for henholdsvis et barn af overklassen og et barn af underklassen i 1995 er illustre-

ret i figur 2. I 1995 gik et typisk overklassebarn i klasse med 6 børn fra overklassen og den højere mid-

delklasse. I 2014 er det steget til 10 børn. 

 

Figur 2. En gennemsnitlig 8. klasse for et barn fra hhv. overklasse og underklasse i 1995 

 

 
 

Anm: Klassefordelingen er omregnet så det præcis svarer til 25 børn i klassen. Der er kun set på elever fra 8. klasse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Generelt er der kommet flere børn fra den højere middelklasse siden 1995, mens antallet af børn fra 

arbejderklassen er faldet. I tabel 2 er den gennemsnitlige elevsammensætning af en 8. klasse i 1995 vist. 

Af tabellen ses det bl.a., at antallet af klassekammerater fra underklassen ikke er steget for et gennem-

snitligt underklassebarn, men det har været stabilt på 5 elever siden 1995. 

 

Tabel 2. Gennemsnitlig klassesammensætning i 8. klasse for forskellige børn, 1995 

  Antal elever fra 
overklassen 

Antal elever fra hø-
jere middelklasse 

Antal elever fra 
middelklassen 

Antal elever fra 
arbejderklassen 

Antal elever fra 
underklassen 

Overklasse-
barn 

2 4 8 10 1 

Højere mid-
delklasse barn 

1 4 8 10 2 

Middelklasse 
barn 

1 2 8 12 2 

Arbejderklas-
sebarn 

1 2 7 13 2 

Underklasse-

barn 

0 2 6 12 5 

Gennemsnit 1 2 8 12 2 

Anm: Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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Særligt i hovedstadsområdet og Århus samler elitens børn sig 

I det følgende afsnit bliver børn fra overklassen og den højere middelklasse benævnt ”elitebørn”. På 

landsplan er omkring 1/3 af klassekammeraterne for et elitebarn selv fra eliten. Det dækker dog over 

store geografiske forskelle.  

 

I figur 3A er andelen af klassekammeraterne for et elitebarn, der selv er elitebørn, vist for 4 geografiske 

områder. Af figuren ses det, at i hovedstaden, der er det nu knap 45 pct. af et elitebarns klassekamme-

rater, der selv er elitebørn. I Århus er det knap 40 pct. I resten af landet er andelen på omkring 25 pct. 

Det er altså specielt i hovedstadsområdet og Århus, at eliten samler sig om sig selv. I løbet af 20 år er 

der sket en markant udvikling i alle områder. I hovedstaden er andelen af et gennemsnitligt elitebarns 

klassekammerater, der er elitebørn således steget fra 30 pct. i 1995 til 45 pct. i 2014. I Århus er andelen 

steget fra 27 pct. til knap 40 pct. 

 

I figur 3B er andelen af klassekammerater, for et gennemsnitligt underklassebarn, der er elitebørn vist. 

For det første ses det, at andelen er markant lavere end for et elitebarn. Typisk er det omkring halvt så 

mange af et underklassebarns klassekammeraterne, der er elitebørn, i forhold til klassekammerater for 

et elitebarn. For det andet ses det, at den generelle stigning i andelen af elitebørn også har betydet, at 

der i alle områder er en stigende andel elitebørn i en gennemsnitlig 8. klasse for et underklassebarn.  

 

Figur 3A. Andel børn i et elitebarns skole-
klasse, der er elitebørn 

 
 

 Figur 3B. Andel børn i et underklassebarns 
skoleklasse, der er elitebørn 

 
 

Anm: Der er kun set på elever fra 8. klasse. Hovedstaden er hele region hovedstaden ekskl. Bornholm. Elitebørn er børn fra overklassen og den 

højere middelklasse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

I figur 4A er andelen af børn i et elitebarns skoleklasse, der er underklassebørn, vist. I Århus er denne 

andel på omkring 10 pct., mens den er på omkring 5 pct. i resten af landet. Dette kan sammenlignes med 

figur 4B, hvor andelen af underklassebørn i en typisk 8. klasse for et underklassebarn er vist. For et un-

derklassebarn i Århus er denne andel på knap 34 pct., i hovedstaden omkring 20 pct. og i resten af landet 

omkring 15 pct. Et gennemsnitligt underklassebarn går altså i klasse med markant flere fra underklassen 

end et gennemsnitligt elitebarn gør. 
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Figur 4A. Andel børn i et elitebarns skoleklasse, 
der er underklassebørn 

 
 

 Figur 4B. Andel børn i et underklassebarns sko-
leklasse, der er underklassebørn 

 
 

Anm: Der er kun set på elever fra 8. klasse. Hovedstaden er hele region hovedstaden ekskl. Bornholm. Elitebørn er børn fra overklassen og den 

højere middelklasse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Samlet ses det af figurerne 3-4, at eliteklasserne særligt er udbredte i hovedstaden og Århus, og der er 

markant forskel på en gennemsnitlig 8. klasse for et elitebarn og et underklassebarn. I en 8. klasse for et 

elitebarn i hovedstaden er 45 pct. af eleverne elitebørn og 5 pct. underklassebørn. De resterende 50 pct. 

er arbejderklasse og middelklasse. For et underklassebarn i hovedstaden er godt 20 pct. af klassekam-

meraterne elite og 20 pct. er underklasse. De resterende 60 pct. er middelklasse og arbejderklasse. 

 

Stigende andel eliteskoler 

Zoomer man endnu mere ind på de enkelte skoler er det tydeligt, at antallet af skoler med en stor andel 

af børn fra eliten er i vækst. En måde at illustrere det på er ved at se på, hvor mange børn fra overklassen, 

der selv går i en skoleklasse, hvor mindst halvdelen af eleverne er enten fra overklassen eller den højere 

middelklasse (dvs. ’elitebørn’).  

 

I 1995 var det godt 7 pct. af overklassebørnene i 8. klasse, der gik i en skoleklasse, hvor halvdelen selv 

var fra overklassen eller den højere middelklasse. I 2014 er denne andel steget til 33 pct. Det er altså nu 

1/3 af overklassebørnene i 8. klasse, der går i en skoleklasse, hvor halvdelen eller flere af klassekamme-

raterne selv er fra overklassen eller den højere middelklasse. I gennemsnit er andelen af elever fra over-

klassen og den højere middelklasse steget fra 12 pct. i 1995 til 21 pct. 

 

Tilsvarende kan man se på, hvor stor en andel af underklassebørnene der går en skoleklasse med stor 

koncentration af underklassebørn. I 1995 gik 14 pct. af underklassebørnene i 8.klase i en skoleklasse, 

hvor 1/3 eller flere af klassekammeraterne var fra underklassen. Denne andel er steget lidt mod 2014, 

hvor andelen er på knap 17 pct. 

 

Udviklingen i de mest opdelte skoleklasser er vist i tabel 3. 

 

Tabel 3. De mest opdelte skoleklasser  

  1995 2000 2005 2010 2014 

Andel overklassebørn der går i klasse med min. 50 pct. børn fra over-
klassen+ højere middelklasse 

7,4 13,9 19,0 22,3 33,1 

Andel underklassebørn, der går i klasse med min. en tredjedel børn fra 
underklassebørn 

14,4 16,8 16,0 13,2 16,6 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 
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En tredje måde at vise udviklingen i eliteskoler er at zoome helt ind på de 25 skoler, hvor eliten er mest 

overrepræsenteret. I de 25 skoler gik der i 1995 13 elever fra eliten i en gennemsnitlig 8. klasse på 25 

elever. I 2014 var dette antal steget til 17 elitebørn. Det fremgår af figur 5 og tabel 4. Over 2/3 af eleverne 

i disse 25 skoler er fra eliten. Det er skoler der stort set alle ligger i København eller Nordsjælland. 

 

Figur 5. Eliteskoler bliver mere elitære 

 

 
 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

 Tabel 4. Elevfordeling i de 25 skoler med størst andel elever fra eliten 

  1995 2005 2014 

Antal elever fra eliten 13 15 17 

Antal elever fra middelklassen 6 5 4 

Antal elever fra arbejderklassen 5 4 3 

Antal elever fra underklassen 1 1 1 

I alt 25 25 25 

Anm: Klassefordelingen er omregnet så det præcis svarer til 25 børn i klassen. Der er kun set på elever fra 8. klasse på de 25 skoler med den stør-

ste andel af elever fra eliten. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

I figur 6 og tabel 5 er elevfordelingen i de 25 skoler med størst overrepræsentation af børn fra under-

klassen vist. I disse 25 skoler er antallet af underklassebørn steget fra 11 i 1995 til 15 i 2014 ud af 25 

elever. Det er altså nu 60 pct. af børnene i de 25 skoler med flest fra underklassen der er underklasse-

børn.  

 

Hovedparten af disse skoler ligger tæt på de mest udsatte boligområder i Hovedstaden og Århus. Når 

man zoomer helt ind på de allermest opdelte skoler er der altså en tendens til stigende koncentration af 

både eliten og underklassen. 
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Figur 6. Gnst. elevfordeling i de 25 skoler med flest underklassebørn i hhv. 1995 og 2014 

 

 
 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

 Tabel 5. Elevfordeling i de 25 skoler med størst andel elever fra underklassen 
 

1995 2005 2014 

Antal elever fra eliten 1 1 1 

Antal elever fra middelklassen 3 4 3 

Antal elever fra arbejderklassen 10 6 6 

Antal elever fra underklassen 11 14 15 

I alt 25 25 25 

Anm: Klassefordelingen er omregnet så det præcis svarer til 25 børn i klassen. Der er kun set på elever fra 8. klasse på de 25 skoler med den stør-

ste andel af elever fra underklassen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

 


