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Opdelte skoler 
 

Overklasseskoler er et  
hovedstadsfænomen 
 

De 20 skoler med den højeste andel af elever fra overklassen er alle placeret omkring hoved-

staden. Ud af de 20 skoler er de 13 folkeskoler, mens de resterende 7 er privatskoler. De kom-

muner med flest overklasseskoler er Gentofte og Rudersdal, hvor der i begge kommuner er 7 

skoler med mere end 25 pct. elever fra overklassen. 

 

af analysechef Jonas Schytz Juul 31. oktober 2017 

og stud.polit Solveig Prag Blicher 

Analysens hovedkonklusioner 

• Mens de fleste skoler har en blandet elevsammensætning, så er der enkelte skoler, der 
skiller sig ud ved enten at have rigtig mange elever fra overklassehjem eller mange elever 
fra underklassehjem.  

• De kommuner med flest overklasseskoler er Gentofte og Rudersdal, hvor der i begge 
kommuner er 7 skoler med mere end 25 pct. elever fra overklassen. Herefter kommer 
Hørsholm med 2 overklasseskoler, mens Lyngby-Taarbæk, Solrød, Gladsaxe og Køben-
havn alle har én overklasseskole. Ingen andre kommuner har en skole med mere end 25 
pct. elever fra overklassen. 

• Samlet er der 50 skoler i Danmark, hvor mindst 1/3 af eleverne er fra underklassen. Ud 
af disse 50 skoler er de 23 privatskoler, mens de resterende skoler er folkeskoler.  

• 30 af de 50 underklasseskoler ligger i København, Århus eller Odense. Blandt disse 30 
skoler er de 18 privatskoler. 

• Både antallet af overklasseskoler og underklasseskoler er steget markant siden 2007 og 
vidner om et mere polariseret Danmark blandt skolerne. 
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Overklasseskoler er et hovedstadsfænomen 

Skolerne i Danmark har en meget forskellig sammensætning af elever. Mens de fleste skoler har en blan-

det elevsammensætning, så er der enkelte skoler, der skiller sig ud ved enten at have rigtig mange elever 

fra overklassehjem eller mange elever fra underklassehjem. I denne analyse ses der på, hvilke skoler der 

har en høj andel af elever fra hhv. overklassen og underklassen. 

 

I analysen er familierne inddelt i sociale klasser ud fra deres indkomst, uddannelse og status på arbejds-

markedet. Blandt alle elever er 4 pct. fra overklassen, mens 9 pct. er fra underklassen. For at familien er 

en del af overklassen skal mindst en af forældrene have en indkomst, der er 3 gange så stor som den 

typiske indkomst. For at forældrene skal være i underklassen skal de begge være uden for arbejdsmar-

kedet i mindst 4/5 af året. Er forældrene studerende, er de ikke i underklassen. Definitionen af de sociale 

klasser er vist i bilaget. 

 

Overklasseskoler er hovedsageligt udbredt nord for København 

For at være defineret som en ’overklasseskole’ skal mindst 25 pct. af eleverne på skolen være fra en 

overklassefamilie. Det er altså en andel af overklassebørn, der er 6 gange så høj som den gennemsnitlige 

andel.  

 

I alt er der 20 skoler, der opfylder dette kriterie, og de er alle placeret omkring hovedstaden. Ud af de 20 

skoler er de 13 folkeskoler, mens de resterende 7 skoler er privatskoler. Alle de 13 overklasseskoler, der 

er folkeskoler, ligger i Gentofte, Hørsholm, Rudersdal og Virum i Lyngby-Taarbæk kommune. Det er alle 

områder præget af en høj andel af beboere fra overklassen. Folkeskoler med så høj en andel af børn fra 

overklassen vidner således om et meget segregeret boligområde med en høj koncentration af familier 

fra overklassen og eliten.  

 

Den skole med den største andel af overklasseelever er også en folkeskole i Gentofte kommune. På 

denne skole er 40 pct. af eleverne fra en overklassefamilie. Altså ti gange så mange overklasseelever 

som landsgennemsnittet. 

 

I tabel 1 er de 20 skoler, der har en andel af overklasseelever på mere end 25 pct. vist. 
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 Tabel 1. Overklasseskoler, 2015 

Skole Kommune Offentlig/Privat Andel overklasseelever i pct. 

Skovgårdsskolen Gentofte O 40 

Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I Gentofte P 40 

Rungsted Private Realskole Hørsholm P 40 

Tranegårdskolen Gentofte O 35 

Maglegårdsskolen Gentofte O 35 

Vangeboskolen Rudersdal O 35 

Dronninggårdskolen Rudersdal O 35 

Rungsted Skole Hørsholm O 35 

Ny Holte Skole Rudersdal O 30 

Skovshoved Skole Gentofte O 30 

Gentofte Skole Gentofte O 30 

Vedbæk Skole Rudersdal O 30 

Virum Skole Lyngby-Taarbæk O 30 

Skovlyskolen Rudersdal O 30 

Køge Bugt Privatskole Solrød P 30 

Kildegård Privatskole Gentofte P 30 

Birkerød Privatskole Rudersdal P 25 

Bagsværd Gymnasiums Grundskole Gladsaxe P 25 

Krebs´ Skole København P 25 

Trørødskolen Rudersdal O 25 

Anm.: I analysen indgår elever, der går 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 50 elever i alt, heraf mindst 10 elever i aldersgruppen 7-12 år, for at indgå i analysen. 

Dermed indgår skoler kun med udskolingselever ikke i opgørelsen. Opgørelsen er lavet på 2015-data. Definitionen af de sociale klasser fremgår af 

bilaget. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

De kommuner med flest overklasseskoler er Gentofte og Rudersdal, hvor der i begge kommuner er 7 

skoler med mere end 25 pct. elever fra overklassen. Herefter kommer Hørsholm med 2 overklasseskoler. 

De resterende kommuner med overklasseskoler har alle 1 overklasseskole i kommunen. Det er Lyngby-

Taarbæk, Solrød, Gladsaxe og København.  

 

I figur 1 er overklasseskolerne placeret på et landkort. Som det ses af kortet, er alle overklasseskolerne 

placeret i eller tæt på København. 
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Figur 1. Antal overklasseskoler i kommunerne, 2015 

Anm.: Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Det er muligt at opgøre antallet af overklasseskoler tilbage til 2007. I 2007 var der 11 skoler, hvor mere 

end 25 pct. af eleverne var i en overklassefamilie. Antallet af overklasseskoler er altså næsten fordoblet 

siden 2007. I samme periode er andelen af elever, der kommer fra en overklassefamilie i gennemsnit 

steget fra 3,4 pct. til 4,1 pct. I tabel 2 er udviklingen i antallet af overklasseskoler vist. 

 

 Tabel 2. Udvikling i antal overklasseskoler 
    Antal offentlige overklasseskoler Antal private overklasseskoler I alt 

2007 8 3 11 

2015 13 7 20 

Anm.: Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Bredere definition af eliteskoler 

Ovenstående definition af overklasseskoler er relativt snæver, og blot 20 skoler opfylder kriteriet. Alter-

nativt til udelukkende at se på, hvor børn af overklassen går i skole, kan også børnene af den højere 

middelklasse inddrages i definitionen. I alt kommer 17 pct. af eleverne i grundskolen fra en familie fra 

den højere middelklasse, og sammen med overklassen udgør disse to grupper altså lidt over 1/5 af alle 
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eleverne. I det følgende er der set på de skoler, hvor mere end halvdelen af eleverne kommer fra over-

klassen eller den højere middelklasse. Disse skoler kaldes herefter for ’eliteskoler’.  

 

Der er i alt 92 skoler, der opfylder det kriterium. Ud af disse skoler er de 50 folkeskoler, mens de reste-

rende 42 er privatskoler. Helt i toppen har skolerne en andel af elitebørn på over 65 pct., og mange af 

disse skoler er også på listen over overklasseskoler. I tabel 3 er de 20 skoler med den højeste andel af 

overklassebørn og børn fra den højere middelklasse vist. Det ses, at alle 20 skoler ligger i eller omkring 

København. 

 

 Tabel 3. 20 skoler med den højeste andel elever fra overklassen og højere middelklasse 

Skole Kommune Offentlig/Privat Andel elever fra eliten i pct. 

Virum Skole Lyngby-Taarbæk O 75 

Dronninggårdskolen Rudersdal O 70 

Skovgårdsskolen Gentofte O 70 

Skovlyskolen Rudersdal O 70 

Kongevejens Skole Lyngby-Taarbæk O 70 

Vangeboskolen Rudersdal O 70 

Hareskov Skole Furesø O 70 

Dyssegårdsskolen Gentofte O 70 

Ny Holte Skole Rudersdal O 70 

Gentofte Skole Gentofte O 70 

Frederiksberg Friskole Frederiksberg P 70 

Rungsted Private Realskole Hørsholm P 65 

Ingrid Jespersens Gymnasieskole København P 65 

Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I Gentofte P 65 

Rungsted Skole Hørsholm O 65 

Birkerød Privatskole Rudersdal P 65 

Atheneskolen  Gladsaxe P 65 

Krebs´ Skole København P 65 

Tranegårdskolen Gentofte O 65 

Anm.: Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

I figur 2 er de 92 skoler, hvor mere end halvdelen af eleverne er fra overklassen eller den højere middel-

klasse vist på et landkort. København er den kommune med flest skoler på elitelisten. I Københavns 

Kommune er der 19 skoler, hvor mere end halvdelen af børnene er fra en overklassefamilie eller en fa-

milie fra den højere middelklasse. Herefter følger Gentofte og Rudersdal med hhv. 15 og 14 eliteskoler. I 

alt er der 18 kommuner, der har én eller flere eliteskoler. Blot 4 af disse kommuner er beliggende uden 

for Hovedstadsområdet eller Nordsjælland. Det er Århus, Aalborg, Skanderborg og Odense, der tilsam-

men har 8 af de 92 eliteskoler. De resterende 84 skoler ligger alle i eller omkring København. 
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Figur 2. Antal eliteskoler i kommunerne, 2015 

Anm.: Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Som beskrevet ovenfor er 42 af de 92 eliteskoler privatskoler. Særligt i København er der mange af eli-

teskolerne, der er privatskoler. Ud af de 19 eliteskoler i København er de 16 privatskoler. Ser man på 

Frederiksberg og Københavns kommuner samlet, ligger der i alt 20 private skoler, som er på elitelisten. 

Altså er knap halvdelen af de privatskoler, som er blandt elieskolerne, beliggende i København eller på 

Frederiksberg. 

 

Siden 2007 er andelen af børn fra eliten steget. I 2007 var der i gennemsnit 16 pct. af skolebørnene der 

kom fra en elitefamilie og i 2015 er dette steget til godt 20 pct. I samme periode er antallet af skoler, 

hvor mere end halvdelen af eleverne kommer fra overklassen eller den højere middelklasse steget vold-

somt fra 41 skoler til 92 skoler. Særligt er antallet af private skoler, hvor mere end halvdelen af eleverne 

er fra eliten steget voldsomt – fra 12 skoler i 2007 til 42 skoler i 2015. Det er vist i tabel 4. 
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 Tabel 4. Udvikling i antal eliteskoler 

  Antal offentlige eliteskoler Antal private eliteskoler I alt 

2007 29 12 41 

2015 50 42 92 

Anm: Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 

Flest underklasseskoler i København 

I dette afsnit ses der på udbredelsen af skoler, hvor der går en stor andel fra underklassen. Generelt er 

knap 9 pct. af eleverne i skolerne fra underklassen. For at være i denne sociale klasse skal forældrene 

være uden for arbejdsmarkedet i mindst 4/5 af året. Studerende indgår ikke i underklassen. Underklas-

seskoler er her defineret som skoler, hvor mindst 1/3 af eleverne er fra en underklassefamilie. Der er 

altså knap 4 gange så høj en andel af børn fra underklassen som landsgennemsnittet. 

 

Samlet er der 50 skoler i Danmark, hvor mindst 1/3 af eleverne er fra underklassen. Ud af disse 50 skoler 

er de 23 privatskoler, mens de resterende skoler er folkeskoler. 

 

Den kommune med flest underklasseskoler er København, hvor der er 14 underklasseskoler. Det vidner 

om en meget opdelt by, da København også var den kommune med flest eliteskoler. Næstefter Køben-

havn finder man Århus og Odense, som begge har 8 underklasseskoler.  

 

I figur 3 er der vist et landkort over, hvor underklasseskolerne ligger. Udover de tre største byer ses det, 

at også Aalborg, Esbjerg og Vejle er kommuner med underklasseskoler. Endelig ses det, at der også er 

skoler på Lolland-Falster, Slagelse, Faaborg-Midtfyn samt kommuner på den københavnske vestegn, 

som falder under definitionen af underklasseskoler. 
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Figur 3. Antal underklasseskoler i kommunerne, 2015 

Anm.: Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Som nævnt ovenfor er knap halvdelen af underklasseskolerne privatskoler. Ud af de 23 privatskoler, der 

er underklasseskoler, ligger de 18 i København, Århus eller Odense. Mange af de privatskoler, der er på 

listen over underklasseskoler, er privatskoler målrettet elever af anden etnisk herkomst end dansk. 

 

Det er også i disse tre kommuner, man finder de ti skoler med den allerhøjeste andel af underklasseele-

ver. De 10 skoler med den højeste andel har alle en andel af underklasseelever på over ca. 2/3. Blandt 

disse ti skoler er de 6 privatskoler, og de resterende 4 er folkeskoler. 

 

I tabel 5 er der vist antallet af underklasseskoler i København, Århus og Odense opdelt på, om de er 

privatskoler eller ej. Derudover er der vist antallet, der er blandt de ti skoler med den højeste andel af 

børn fra underklassen. 
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 Tabel 5. Underklasseskoler, 2015 

  København Århus Odense Hele landet 

Antal underklasseskoler i alt 14 8 8 50 

  Heraf privatskoler 10 3 5 23 

          

Antal i top 10 1 4 5 10 

  Heraf privatskoler 1 2 3 6 

Anm.: Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Siden 2007 er antallet af underklasseskoler steget fra 38 til 50. Særligt antallet af private skoler, hvor 

mere end 1/3 af eleverne er fra underklassen er vokset. Fra 15 skoler i 2007 til 23 skoler i 2015. I samme 

periode er andelen af elever fra underklassen i gennemsnit steget fra 7 pct. til 9 pct. 

 

 Tabel 6. Udvikling i antal underklasseskoler 

  Antal offentlige underklasseskoler Antal private underklasseskoler I alt 

2007 23 15 38 

2015 27 23 50 

Anm: Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 

Metodeboks.  

Analysen bygger på tal fra Danmarks Statistiks registre.  
 
I analysen indgår elever, der går 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 50 elever i alt, heraf mindst 10 elever i aldersgruppen 7-12 år, for at indgå i analysen. Dermed 
indgår skoler kun med udskolingselever ikke i opgørelsen.  
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Boks 1. Definition af klasserne 

Overklasse: 
- Selvstændige, der tjener over tre gange så meget som den typiske indkomst (1,2 million i 2015). 
- Topledere, der tjener over tre gange så meget som den typiske indkomst. 
- Personer med videregående uddannelse, der tjener over tre gange så meget som den typiske indkomst. 
- Eksempler: Fabrikant, bankdirektør, finansanalytiker, kommunaldirektør. 

 

Højere middelklasse: 
- Selvstændige, der tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst (mellem 767.000 kr. og 1,2 

million kr. i 2015). 
- Topledere, der tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst. 
- Personer med videregående uddannelse, der tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst. 
- Personer med akademisk uddannelse, der ikke indgår i overklassen, uanset indkomst. 
- Eksempler: Skoleleder, ingeniør, gymnasielærer, læge. 

 

Middelklasse: 
- Selvstændige, der tjener under det dobbelte af den typiske indkomst (under 767.000 kr. i 2015). 
- Topledere, der tjener under det dobbelte af den typiske indkomst. 
- Personer med kort eller mellemlang videregående uddannelse, der tjener under det dobbelte af den typiske ind-

komst. 
- Eksempler: Murermester, brugsuddeler, folkeskolelærer, sygeplejerske. 

 

Arbejderklasse: 
- Personer med erhvervsfaglig uddannelse, der ikke indgår i en af de øvrige klasser. 
- Ufaglærte, der ikke indgår i en af de øvrige klasser. 
- Eksempler: Industritekniker, tømrer, lastbilchauffør, sosu-assistent. 

 

Underklasse: 
- Personer, der er uden for arbejdsmarkedet mere end 4/5 af året. 
- Eksempler: Førtidspensionist, kontanthjælpsmodtager. 

 
 
Studerende indgår ikke i klasseopdelingen. Kun personer i aldersgruppen 18-59 år er med i klasseopdelingen. 
 

 


