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Forord

Denne rapport indeholder resultaterne af en lang række analyser af sammen-
hængen mellem opvækst i socialt belastede kår og børn og unges livssituation.
Rapporten er udfærdiget på foranledning af Embedsmandsudvalget om nega-
tiv social arv og social mobilitet, der også har fungeret som følgegruppe på
rapporten.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af en række arbejdspapirer skrevet af
forskere med tilknytning til forskningsprogrammet om social arv. Forsknings-
programmet om social arv er et samarbejde mellem forskere på Socialforsk-
ningsinstituttet SFI), Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF),
Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) og Statens Institut for Folkesund-
hed (SIF).

Der er tale om en opdatering og supplering af det materiale, der i 1999 blev
publiceret af Socialforskningsinstituttet i rapporten ’Social arv’. Der er i den-
ne rapport i højere grad inddraget resultater fra udenlandske og komparative
undersøgelser, end det var tilfældet i rapporten fra 1999.

Ved udarbejdelsen af de arbejdspapirer, som rapporten bygger på har med-
virket: Forskningsassistent Barbara Ann Barrett (SFI), Programleder Jens
Bonke (SFI), Programleder Else Christensen (SFI), Seniorforsker Mogens
Nygaard Christoffersen (SFI), Forskningsassistent Ola Ekholm (SIF), Lektor
Kirsten Fink-Jensen (DPU), Professor Bjørn Holstein Institut for Folkesund-
hedsvidenskab, Københavns Universitet, Lektor Bente Jensen (DPU), Forsk-
ningsleder Torben Pilegaard Jensen (AKF), Forsker Ulla Højmark Jensen
(AKF), Forskningsassistent Mads Meier Jæger (SFI), Studentermedhjælp
Nina Lyng (SIF), Forskningsleder Mette Madsen (SIF), Lektor Anne Maj
Nielsen (DPU), Forskningsleder Niels Kr. Rasmussen (SIF), Lektor Charlotte
Ringsmose (DPU)

Rapportens kapitel 7 er baseret på rapporten ’Anbringelser af børn og unge
udenfor hjemmet – en forskningsoversigt’, der er udarbejdet af seniorforsker
Tine Egelund og seniorforsker Anne-Dorthe Hesbæk (SFI).

Rapporten er redigeret af forskningschef Niels Ploug (SFI) med hjælp fra
studentermedhjælp Nina Schütt (SFI).
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Kapitel 1

Indledning og opsummering

1.1 Introduktion

Denne rapport handler om sammenhængen mellem dårlige opvækstforhold og
en række sociale problemer samt om omfanget og fordelingen af disse proble-
mer i befolkningen. Formålet med rapporten er at bidrage med forsknings-
baseret viden som et input til politiske bestræbelser på at bekæmpe ’den nega-
tive sociale arv’. Politisk findes der således en klar målsætning om at opnå
viden om forhold, der bidrager til en ulige fordeling af muligheder og risici i
befolkningen med det formål at kunne sætte ind politisk overfor disse forhold.

Det er forholdsvis enkelt at måle uligheden i befolkningen med hensyn til
uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, indkomst og helbred. Det er straks
langt vanskeligere at afgøre, hvilke forhold – og hvordan en række forhold –
har betydning for eksistensen af denne ulighed. Der er tale om komplicerede
sammenhænge og ophobninger af risici og dårlige livschancer hos enkeltper-
soner og i forskellige befolkningsgrupper. Der er meget, der tyder på, at der er
en sammenhæng mellem opvækst i en socialt belastet familie og disse dårlige
livschancer, men der er samtidig mange, der klarer sig godt på trods af opvæk-
sten i en socialt belastet familie.

Mens det således er vanskeligt også for forskningen at pege præcist på, hvad
det er, der gør forskellen mellem de, der klarer sig, og de, der ikke klarer sig, kan
der næppe herske tvivl om, at en forøget indsats mod de belastninger, der karak-
teriserer den socialt belastede familie og de socialt belastede børn og unge, vil
have positiv betydning for bekæmpelsen af den sociale ulighed.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af en række arbejdspapirer skrevet af
forskere med tilknytning til forskningsprogrammet om social arv1 . Der er tale
om en opdatering og supplering af det materiale, der i 1999 blev publiceret af

1. Forskningsprogrammet om social arv er et samarbejde mellem forskere på Socialforskningsinstituttet,
Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, Danmarks Pædagogiske Universitet og Statens Institut
for Folkesundhed. Arbejdspapirerne, der ligger til grund for denne rapport, publiceres på forskningspro-
grammets hjemmeside www.forskningsprogrammet-social-arv.dk – samtidig med offentliggørelsen af ud-
spillet fra Ministerudvalget om social arv, som denne rapport er skrevet til.
Der henvises endvidere til Martin D. Munks notat ‘Social mobilitet i Danmark – set i et internationalt
perspektiv’ på www. sfi.dk. Dette notat er ligesom nærværende publikation udarbejdet i forbindelse med
arbejdet i Ministerudvalget om negativ social arv og social mobilitet, og har primært fokus på mobilitets-
forskningen.
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Socialforskningsinstituttet i rapporten ’Social arv’. Der er i denne rapport i
højere grad inddraget resultater fra udenlandske og komparative undersøgel-
ser, end det var tilfældet i rapporten fra 1999.

1.2 Begrebet ’social arv’

Begrebet “den sociale arv” synes at være opfundet af den svenske psykiater
Gustav Jonsson. De tre ord: Den Sociale Arv – er titlen på hans bog fra 1969.
Den bygger på hans doktorafhandling, der blev publiceret to år tidligere. Her
fremsætter han på baggrund af sine empiriske undersøgelser, hvad han kalder
en udvidet teori om den sociale arv. De grundlæggende teser i denne teori er:
at kriminalitet og anden form for afvigelse “arves”, at afvigelse består fra ge-
neration til generation, at afvigelse bliver talmæssigt mere omfattende fra ge-
neration til generation og at afvigelserne bliver mere alvorlige fra generation
til generation. Disse teser opsummeres i afslutningen af afhandlingen med føl-
gende udsagn “...man siger i England, at det tager tre generationer at skabe en
gentleman, måske gælder den samme talemåde for asociale drenge”(Jonsson,
1967:226). Jonsson satte således med sin afhandling og efterfølgende bog den
sociale arv på dagsordenen.

Uanset at Jonssons afhandling kan kritiseres, så hang begrebet den sociale
arv fast, og det er siden da blevet brugt til at beskrive den del af virkeligheden,
som har at gøre med, at vokser man op i dårlige kår, risikerer man i højere grad
end andre at få en dårlig skolegang og ingen uddannelse, og at ende som ‘so-
cial taber’.

De problemstillinger, der blev sat fokus på i Jonssons arbejder, var dog på
ingen måde nye. I 1956 publiceredes en disputats i Danmark, der dokumente-
rede, at omfanget af sygelighed og hospitalsindlæggelser hos børn i 50’ernes
København var afhængig af de materielle kår, som børnene voksede op under.
En efterundersøgelse af disse børn – publiceret 25 år senere – påviste, at kø-
benhavnerbørn, hvis tilværelse startede under belastende omstændigheder i
dårlige boliger, også fremover i deres liv måtte bære på alvorlige helbreds-
mæssige og sociale problemer. Man allerede i 1809 konstaterede den danske
læge Heinrich Callisen om børneanstalts-børn: “Erfaringen lærer næsten uden
undtagelse, at hensigten af slige stiftelser, at danne stærke, sunde, arbejdsom-
me, lykkelige mennesker, sjældent derved opnås. Staten erstatter sjældent det,
som forsynet har nedlagt i forældrenes naturdrift...”.
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Social arv er i disse undersøgelser ikke noget veldefineret begreb. Det er
snarere en billedlig beskrivelse af en almen viden om, at børn i et vist omfang
kommer til at ligne deres forældre, både når det handler om genetiske forhold,
når det handler om social status, når det handler om psykosociale problemer,
og når det handler om menneskelige ressourcer til at tackle problemerne. Der
er tale om forhold og mulige sammenhænge, som er komplicerede og tidskræ-
vende at forklare. Ved at betegne det, der sker som “social arv” skaber man en
genvej, hvor associationen til begrebet arv skaber en intuitiv forståelse af de
processer, der finder sted. Man tror med andre ord, man ved, hvad de andre
mener, når de siger ‘social arv’ – fordi man har en ide om, hvad man selv
mener, når vi siger ‘social arv’.

Der findes en række forsøg – eller bud – på, hvordan social arv kan define-
res og forstås:

I Gyldendals Psykologisk-Pædagogiske ordbog afgrænses social arv som:
“tilegnelse af viden, holdninger og personlighedstræk gennem opvækstmil-
jøet; barnets overtagelse af forældrenes personlighedstræk og dermed udfol-
delsesmuligheder”.

I Gyldendals opslagsbog om opdragelse hedder det, at “den sociale arv, der
kan betragtes som en moderne variant af miljøets betydning for børns udvikling,
er sidst påvist i mange undersøgelser, der alle viser, at især ukærlig behandling
af børnene og i det hele taget en belastet social, helbredsmæssig og boligmæssig
opvækst er en væsentlig del af problematikken med senere sygdom, arbejdsløs-
hed, kriminalitet og fattigdom hos det voksne menneske”. Senere i samme op-
slagsværk anføres det, at “Denne og lignende undersøgelser tyder på, at hvis
man kender et barns opvækst før skolealderen, kan man med temmelig stor sik-
kerhed stille en prognose om dets senere udvikling. Et typisk udviklingsforløb
kan beskrives på følgende måde: Barnet vokser op i et miljø præget af autoritær
opdragelse, dårlige økonomiske forhold, sygdom og arbejdsløshed. Opvækst i
et sådant hjem vil ofte medføre, at børnene vokser op som problembørn, der som
voksne får vanskeligheder ved at tilpasse sig gældende normer”.

Gustav Jonsson fremførte i sin disputats følgende vigtige kendetegn for den
tilstand, som videreføres fra en generation til den næste: tilsidesat som barn,
lidt nederlag som voksent samfundsmedlem, slået fejl i forældrerollen, util-
freds i ægteskabet, mistroisk overfor omverdenen.

Der er imidlertid meget i forskningen, der viser, at den sociale arv ikke slår
så umiddelbart og direkte igennem som ovennævnte citater lægger op til. I en
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dansk undersøgelse, der blev publiceret næsten samtidig med Jonssons dispu-
tats, påvises på den ene side en klar forøget risiko for, at børn, hvis forældre
havde bestemte typer af sociale problemer, også selv får sociale problemer, på
den anden side viser undersøgelsen også, at der ikke er nogen mulighed for at
forudsige, om belastninger i opvæksten giver sig udslag i sociale problemer
som voksen. Og omvendt – kan man næsten sige – med henvisning til en bog
fra 1993 om risikobørn fra det Tværministerielle børnudvalg, hvor det hedder:
“Det vanskelige spørgsmål om forudsigelse viste sig på den måde, at selv
blandt de børn, hvor der tidligt blev konstateret forekomst af de alvorligste
risikoindikatorer (fx antisocial adfærd) var det mere end halvdelen, der kla-
rede sig godt i 16-19 års alderen. Modsvarende var det sådan, at der blandt
børnene uden alvorlige risikofaktorer var en god del, der alligevel klarede sig
dårligt. Faktisk var det således, at ca. en tredjedel af samtlige problemer fandt
man hos unge, der slet ikke havde risikoindikatorer som børn”

I den tidligere nævnte rapport fra 1999 publiceret af Socialforskningsinsti-
tuttet konkluderes det, at:

• der findes en række undersøgelser, der viser, at opvæksten og opvækstbe-
tingelserne har betydning for folks senere velfærd

• social arv handler om den relative placering i samfundet – ikke om de abso-
lutte niveauer

• sammenhængen er statistisk og derfor kun en tendens og ikke en determini-
stisk lovmæssighed for det enkelte menneske, dvs. det er vores chancer og
risici i tilværelsen, der påvirkes af vores familiebaggrund og opvækst. Med
meget få undtagelser er ingen på forhånd destineret til et dårligt liv

• vi ved relativt lidt om årsager og processer bag social arv
• der mangler dokumentation for de fleste institutioners og foranstaltningers

eventuelle bidrag til at bryde eller dæmpe social arv

Mens forskningen således ikke kan give noget entydigt svar på, hvordan den
sociale arv fungerer, vil der med sikkerhed blandt forskerne på området være
stor opbakning til følgende udsagn fra den danske socialpædiater Svend
Heinild:

“Hvor tit skal det siges, at børns opvækstvilkår er det vigtigste socialpolitiske
spørgsmål i dette land”.
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Det må anbefales, at man anvender begrebet ’social arv’ bredt som de påvirk-
ninger på adfærd, viden, holdninger, livsværdier og handlekompetencer, der
kan føres tilbage til opvækstfamilien og socialt og subkulturelt opvækstmiljø
i bredere forstand. Denne forståelse af social arv betyder, at man både interes-
serer sig for viden om den nævnte påvirkning i snæver forstand forstået som
påvirkningen fra forældre til børn, og i bredere forstand som den påvirkning,
der opstår ved opvækst i et givet opvækstmiljø og påvirkningen fra velfærds-
statens institutioner. Det betyder også, at man ikke kun bør se på snævre og
problemorienterede sammenhænge som fx sammenhængen mellem misbrugs-
problemer hos forældre og børn – men at der også ses på bredere og mere
generelle sammenhænge – som fx sammenhængen mellem forældres og børns
uddannelsesniveau.

1.3 Opsummering

Der findes markante sociale problemer i Danmark, og det er ikke tilfældigt
hvem der bærer de tungeste byrder. Det fremgår med al den tydelighed, man
kan ønske sig af resultaterne af de analyser, der fremlægges i denne rapport.
En meget stor andel af børn og unge fra socialt belastede familier har en livs-
situation, der på afgørende områder er meget forskellig fra deres jævnaldren-
de. Og problemerne kan konstateres allerede tidligt i børnenes liv.

I gennemsnit har 10 procent af de danske børnefamilier i 1999 et betydeligt
omfang af social belastning i barnets første tre leveår. Men de sociale belast-
ninger er klart større i familier, hvor forældrene ikke har en erhvervsuddan-
nelse og sammenhængende hermed i familier med en dårlig økonomi. Disse
sociale belastninger smitter af på børnene. 10 procent af de 3½ årige danske
børn har alvorlige problemer i deres relationer til jævnaldrende. Det gælder i
særlig grad børn med arbejdsløse forældre og børn, der har en mor med psyki-
ske problemer. 12 procent af de 3½ årige danske børn har en adfærd, der må
betegnes som antisocial, og 14 procent af de 3½ årige danske børn har alvor-
lige opmærksomhedsvanskeligheder. Det gælder i særlig grad børn af foræl-
dre uden en erhvervsuddannelse, børn, hvis far har været indlagt på sygehus,
og børn, hvis mødre har psykiske problemer.

Der er således en klar sammenhæng mellem de nævnte problemer for de 3½
årige danske børn og omfanget af social belastning i børnenes familie.

Det viser sig, at de risikofaktorer, som børn kan blive udsat for i deres barn-
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dom, har afgørende betydning for deres senere liv. En undersøgelse, der inde-
holder oplysninger om alle børn født i 1966, og som har fulgt dem i perioden
1979 til 1993 viser bl.a., at risikoen for vold i familien er 4 gange større i
familier, hvor faderen har været langtidsledig, at risikoen for at et barn anbrin-
ges udenfor hjemmet er 6 gange større i opløste familier, at risikoen for selv-
destruktiv adfærd (narkomani, selvmordsforsøg) er mellem 2 og 3 gange stør-
re for børn af misbrugere, at risikoen for selvdestruktiv adfærd er dobbelt så
stor for børn af forældre med mentale lidelser, og at risikoen for selvdestruktiv
adfærd er 3-4 gange større for børn, der har været udsat for vold i deres barn-
dom.

Uddannelse er både nu og også tidligere set som det, der skulle bidrage til at
bryde den negative sociale arv. Og der er da også i dag langt flere der går i
gang med og fuldfører en uddannelse end tidligere. Alligevel må det konstate-
res også i dagens Danmark, at unge fra familier med ringe uddannelse og lav
indkomst har sværest ved at komme i gang med en ungdomsuddannelse. Det
viser sig i øvrigt, at den uddannelsesmæssige restgruppe, dem der ikke får en
kompetencegivende uddannelse efter grundskolen, først og fremmest består af
unge, som afbryder en ungdomsuddannelse uden at komme i gang med en ny.
Dette problem er særligt stort blandt unge, der går i gang med en erhvervsfag-
lig ungdomsuddannelse, idet omkring en fjerdel – svarende til 10 pct. af en
ungdomsårgang – afbryder uden at få gennemført en anden ungdomsuddan-
nelse. Blandt de unge, der går i gang med en gymnasial uddannelse er det kun
meget få – ca. 2 pct. af en ungdomsårgang – der ender med ikke at få gennem-
ført en ungdomsuddannelse.

Det har altid været en af velfærdsstatens målsætninger at udjævne de øko-
nomiske forskelle i befolkningen og udrydde fattigdom. På dette område er
man nået langt, også indenfor de senere år. Således er andelen af børn i fattige
familier faldet fra 6 pct. i 1983 til 3 pct. i 2000. En lav procentdel, men det
svarer i 2000 til ca. 33.000 børn.

På det sundhedsmæssige område er der en række klare sammenhænge mel-
lem dårligt helbred, dårlig sundhedsadfærd og sociale baggrundsforhold. Der
er højere risiko for at få et barn med lav fødselsvægt, jo mindre uddannelse
moderen har. Børn og unge fra lavere socialgrupper har højere risiko for at
komme til skade, især i trafikulykker, faldulykker og selvdestruktiv adfærd.
Der er højere forekomster af overvægt, fedme og lav legemshøjde blandt børn
i familier fra lavere sociale lag, og der er en klar tendens til en mere usund
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livsstil blandt børn fra de lavere socialgrupper. Kun når det gælder ugentligt
alkoholforbrug fører børn af bedre socialt stillede familier. Her drikker 21 pct.
af de 11-15 årige fra socialt bedre stillede familier alkohol ugentligt, mens det
kun er tilfældet for 14 pct. af de 11-15 årige fra socialt dårligt stillede familier.

En særlig udsat gruppe, som der også er særlig politisk fokus på, er børn der
anbringes udenfor hjemmet. Ikke overraskende er denne gruppe også socialt
skævt sammensat. Der ofte er tale om børn, der kommer fra hjem med ustabile
forældrerelationer og mange kommer fra eneforsørger-familier, primært en-
lige mødres familier. Relativt mange forældre til anbragte børn vil opleve at
bo under dårlige boligmæssige forhold. Forældre til anbragte børn er uddan-
nelsesmæssigt underprivilegerede. Der er en tydelig indikation af, at børn, der
anbringes uden for hjemmet, også har forældre, hvoraf en uforholdsmæssigt
stor del selv har været anbragt. Anbragte børns levekår senere som unge men-
nesker og voksne er væsentligt anderledes end deres jævnaldrende. Risikoen
for at udvikle selvdestruktiv adfærd (narkomani og selvmordsforsøg) mange
dobles og risikoen for ikke at overleve deres 27 års fødselsdag fem dobles
sammenlignet med jævnaldrende.

Daginstitutioner og skolen nævnes ofte som institutioner, der har en særlig
mulighed og en særlig forpligtigelse til at yde en indsats overfor de socialt
udsatte børn og unge. Der findes imidlertid stort set ingen danske undersøgel-
ser af om og i givet fald hvordan denne indsats finder sted. Men en række
udenlandske undersøgelser viser bl.a., at tidlig intervention har en positiv be-
tydning i forhold til at forbedre forholdene for børn fra en socialt belastet bag-
grund. I den forbindelse peger undersøgelserne også på, at ’kvalitetspasning’ i
form af ordentlige normeringer og veluddannet personale spiller en afgørende
rolle for indsatsen.

Sammenligner man en række forhold, der er af betydning for den sociale
arv, i Danmark og en række andre lande, så viser det sig, at Danmark er i en
form for mellemposition mellem de øvrige nordiske lande og de europæiske
lande syd for den danske grænse. De øvrige nordiske lande synes således at
have større succes med at bryde bl.a. den uddannelsesmæssige sociale arv end
Danmark, mens den økonomiske sikring af børn og børnefamilier er bedre i
Danmark og også i Sverige sammenlignet med en række andre europæiske
lande. Der er således flere 20-24 årige, der ikke er i gang med og ikke har en
ungdomsuddannelse i Danmark end i Sverige og Norge. Forældrenes uddan-
nelse har desuden større betydning for chancen for at få en ungdomsud-
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dannelse i Danmark end i fx Sverige og Finland. Og som nævnt ovenfor er det
især vanskeligt for børn fra familier med lav indkomst at komme i gang med
en uddannelse. Den sociale baggrund spiller således en større rolle for, om
man får en uddannelse i Danmark, end den gør i de øvrige nordiske lande. Dog
kan det konstateres, at børn, der vokser op i dårlige økonomiske kår i Danmark
og Sverige, klarer sig bedre end børn i en tilsvarende situation i en række
andre lande.

De undersøgelser, der indgår i analyserne i de efterfølgende kapitler, inde-
holder udelukkende oplysninger om forholdene for etnisk danske børn og un-
ge. Det skyldes, at der ikke findes tilsvarende undersøgelser om forholdene
for børn og unge af etniske minoriteter i Danmark. Baseret på den viden, der
findes om de etniske minoriteters socio-økonomiske forhold, kan man dog
gøre sig en række overvejelser over udbredelsen af de problemer, der i denne
rapport behandles for etnisk danske børn og unge, blandt børn og unge af etni-
ske minoriteter i Danmark.

Det er relativt veldokumenteret, at etniske gruppers socio-økonomiske res-
sourcer generelt er mere begrænsede end majoritetsbefolkningens. Dette do-
kumenteres bl.a. i analyserne af forholdene blandt 3½ årige danske og tospro-
gede børn i kapitel 2. Men disse analyser viser, at denne forskel ikke medfører
en forskel på forholdene for danske og tosprogede småbørns relationer til
jævnaldrene, deres antisociale adfærd og deres koncentrationsevne. Sandsyn-
ligvis forholder det sig sådan, at de danske børnefamilier med ringe materielle
levevilkår har langt mere sammensatte sociale problemer end de tosprogede
børnefamilier, hvor de ringe materielle levevilkår i høj grad skyldes en meget
høj arbejdsløshed blandt fædrene og et lavt arbejdsudbud blandt mødrene. Det
må dog bemærkes, at forskellige kulturelle forhold, forældrenes kendskab til
det danske skole- og uddannelsessystem og manglende netværk kan betyde, at
den sociale arv slår særligt stærkt igennem i forhold til visse indvandrergrup-
per. Der er således dokumentation for, at unge 2. generationsindvandrere i
mindre grad end deres jævnaldrende påbegynder og gennemfører en erhvervs-
kompetencegivende uddannelse, og at de efterfølgende har vanskeligere ved
at få arbejde.

Der er særlige forhold, der kan gøre sig gældende for visse etniske mino-
ritetsgruppers helbredstilstand og brug af sundhedssystemet. Det drejer sig
om følgende:
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• Tabu omkring visse sygdomme og handicaps kan betyde manglende be-
handling og hjælp.

• Traditioner omkring kost og motion kan medføre dårligere helbred.
• Visse indvandrerkvinder har vanskeligt ved at få lov til at opsøge sundheds-

væsenet uden ægtemandens tilladelse eller følgeskab. I nogle tilfælde vil/
må indvandrerkvinder kun behandles af kvindelige behandlere.

Det vises i undersøgelserne af de etniske danske børn og unge, at et dårligt
helbred både hos forældre og barnet selv kan have en negativ indflydelse på
det enkelte barns udvikling og dermed også på barnets muligheder for at klare
sig på lige fod med sine jævnaldrende i sin personlige, sociale og faglige ud-
vikling. Dette gør sig sandsynligvis også gældende for børn og unge fra etni-
ske minoriteter. Endelig skal det nævnes, at de traumatiske hændelser som
især flygtninge kan have været udsat for også må antages at have betydning
for både børn og voksne i denne befolkningsgruppe jf. i øvrigt konstateringen
i analyserne af de etnisk danske børn af, at psykisk sygdom hos forældrene
øger risikoen for belastninger af børnene.
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Kapitel 2

Den socialt belastede småbørnsfamilie

2.1 Karakteristik af den belastede småbørnsfamilie

Den normale antagelse om negativ social arv er, at det skyldes en række bela-
stede forhold i børns opvækst, som viser sig som forklaringer på børnenes
placering senere i livet med hensyn til uddannelse, arbejdsmarkedsplacering,
indkomst og sundhed.

Det er derfor et vigtigt udgangspunkt for analysen af negativ social arv at
kunne tegne et billede af den socialt belastede børnefamilie.

Forskellen i livsvilkår for børn, der trives godt i deres familier, og de ud-
satte børn må først og fremmest ses som forskelle i forældrenes ressourcer.
Den væsentligste forskel er simpelthen, at de udsatte børns forældre er ikke
i stand til at løse de problemer, som for de allerfleste kan opstå i livet. De
synker i stedet ned i problemerne, og problemerne bliver det, der formaterer
deres liv.

I nogle familier og for nogle børn kan der selvfølgelig periodevis være et
eller flere problemer. En af forældrene kan blive alvorligt syg, en af foræl-
drene kan blive arbejdsløs, økonomien kan blive dårlig eller forældrene bliver
skilt eller flytter fra hinanden. For det store flertal af børnene er det sådan, at
forældrene trods alt har så mange ressourcer, at eventuelle problemer ikke
kommer til at få en afgørende betydning for barnets liv og udvikling. Proble-
merne bliver overvundet – man finder en anden tilfredsstillende måde at leve
på og den hårde tid bliver en afgrænset periode i tilværelsen.

Men for en lille gruppe børn er det ikke så let. Det er børn, der lever i fami-
lier, hvor der er et eller flere af de nævnte problemer i meget langt tid – måske
permanent. Det er børn, hvor mor og/eller far ikke har en uddannelse, hvor der
er langvarig arbejdsløshed og dermed en dårlig økonomi, hvor forældrene har
længerevarende fysiske eller psykiske lidelser, hvor forældrene bliver skilt/
flytter fra hinanden og hvor barnet derfor i løbet af få år kommer til at leve i
flere forskellige familier. Ikke alle vanskeligt stillede familier har samtlige
problemer, men de fleste har to, tre eller flere af de nævnte problemer. Som en
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afgørende forskel mellem de udsatte børns familier og andre familier, der er
karakteriseret ved, at de i en periode har et eller flere af de nævnte problemer,
kan nævnes, at der for de udsatte børns familier er tale om længerevarende
problemer, ligesom der er tale om, at forældrenes ressourcer ikke slår til med
hensyn til at løse problemerne, og hvor fremtiden derfor i en vis forstand må
opleves uden udsigter til forbedring.

Socialforskningsinstituttets børneforløbsundersøgelse gør det muligt at teg-
ne et billede af den socialt belastede børnefamilie i dagens Danmark2 . Her
findes oplysninger om et tilfældigt udvalg på 5.000 børn født i 1995. Der er
indhentet oplysninger om barnet og barnets forældre i 1996 og 1999.

Tabel 2.1 Småbørnsfamilier med sociale belastninger i slutningen af 1990erne, procent

Procentandel

Mor har psykiske problemer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Far har psykiske problemer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Mor indlagt for somatisk sygdom indenfor de seneste 3 år  . . . . . . . . . . . . . . . 12

Far indlagt for somatisk sygdom indenfor de seneste 3 år  . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Mor arbejdsløs i 1998 (anden grund end graviditet/barsel)  . . . . . . . . . . . . . . . 20

Far arbejdsløs i 1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Mor uden erhvervsuddannelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Far uden erhvervsuddannelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Mor vurderer familiens økonomi som mindre god  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Mor enlig ved barnets fødsel i 1996  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Mor eneforsørger i 1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Kilde: Else Christensen (2003:6): Små børn i familier med sociale belastninger. Arbejdspapir 2.
Udvalget om negativ social arv.

Disse oplysninger skal bruges til at finde frem til, hvor stor en procentdel af
børnene, der har en risiko for at blive et udsat barn. Det er klart, at en stor del
af disse enkeltstående belastninger ikke udgør en belastning, der betyder, at

2. Socialforskningsinstituttets forløbsundersøgelse af godt 5.000 børn født i 1995 gennemføres med børn,
der er udvalgt tilfældigt fra hele landet og udgør en repræsentativ gruppe. Der er foreløbig indhentet data
om børnenes velfærd, sundhed og trivsel to gange, henholdsvis i 1996, da børnene var ca. ½ år gamle og
i 1999, da børnene var 3½ år gamle. I 1996 blev der gennemført et interview med børnenes mødre, mens
børnenes fædre blev bedt om at udfylde et spørgeskema. Der var en svarprocent på 91 procent for intervie-
wene med børnenes mødre. I 1999 blev der igen gennemført interview med børnenes mødre, denne gang
med en svarprocent på 88 procent af de oprindeligt udvalgte familier



17Videnopsamling om social arv

barnet har en særlig risiko for at blive et udsat barn. Før der er tale om en sådan
risiko må der være mere end én belastning tilstede. Det har også betydning,
om belastningerne kun findes i ét år – eller om de genfindes ved den efterføl-
gende måling.

En analyse af omfanget af sociale belastninger i småbørnsfamilier baseret
på disse data viser, at maksimalt 10 procent af børnene har en øget risiko for at
blive et ’udsat’ barn. Analysen viser også, at det er de samme familier, der
lever med de sociale belastninger i både 1996 og 1999. Der er altså 10 procent
af de danske børnefamilier, der har et betydeligt omfang af social belastning i
barnets første tre leveår – leveår, hvor de sociale forhold har afgørende betyd-
ning for barnets udvikling. Set i forhold til det samlede danske fødselstal dre-
jer det sig om ca. 7.000 børn – hvert år.

Disse børn vil oftere end andre børn have forældre med ringe erhvervsmæs-
sig uddannelse, med en usikker eller manglende tilknytning til arbejdsmarke-
det og med psykiske problemer. Faktisk er psykiske problemer det af de nævn-
te belastningsforhold, der isoleret betragtet medfører den største risiko for, at
familien er en socialt belastet familie.

Når det antages, at sociale belastninger i familierne medfører en øget risiko
for belastninger og eventuelt fejludvikling for børnene, kan man således kon-
statere, at maksimum 10 procent af familierne har småbørn, som har en øget
risiko i forhold til deres jævnaldrende for at få et vanskeligt liv med mange
belastninger. Der er ikke uden videre tale om, at 10 procent af børnene kan
karakteriseres som ”udsatte” forstået som, at resultatet har vist sig i form af at
”problemerne er slået igennem”. Men der er tale om, at 10 procent af småbør-
nene må antages at have en øget risiko i forhold til deres jævnaldrende, fordi
de vokser op i socialt belastede familier.

Antagelsen er dermed, at børn, der vokser op i disse familier, i forhold til
andre børn har en øget risiko for at blive udsatte børn. Nogle af børnene vil
alligevel få et stort set almindeligt liv, det ved vi fra andre forløbsundersø-
gelser. Formentlig vil der være tale om, at disse børn (eller disse børns fami-
lier) trods de sociale belastninger har andre ressourcer at trække på. Andre
børn vil få et meget belastet liv, hvor det kunne have betydet noget, hvis det
havde været muligt allerede i barndommen at sætte ind med positive foran-
staltninger.
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2.2 Situationen for børn fra de socialt belastede småbørnsfamilier

Hvad betyder de sociale belastninger for barnets liv? For de børn, hvor fami-
lien er præget af mindst to til tre af de nævnte sociale belastninger, kan man
generelt sige, at det betyder, at børnene vokser op med forældre med færre
ressourcer (emotionelt eller psykisk, uddannelsesmæssigt, økonomisk og er-
hvervsmæssigt) end hvad der gælder for flertallet af børn. Forældre med læn-
gerevarende psykiske problemer har måske ikke overskud (og overblik) til at
gå ind i de vanskeligheder, deres børn møder og måske heller ikke til at ar-
bejde for en løsning af problemerne. Har man ingen erhvervsuddannelse og/
eller begrænset erhvervsmæssig erfaring betyder det også noget for, hvordan
man ser og reagerer på eventuelle problemer eller vanskeligheder for barnet.
Barnet har derfor færre ”forældreressourcer” end flertallet af børn har. Det er
svært at vurdere eksistensen (og betydningen) af forældreressourcer, for der
kan være forældre, der trods manglende sociale ressourcer alligevel er i stand
til at give deres barn det nødvendige.

Men det generelle billede er fraværet af ressourcer.
Spørgsmålet er så, om der i undersøgelsen kan findes en sammenhæng mel-

lem børnenes sociale og adfærdsmæssige situation og forekomsten af sociale
belastninger i familien.

Relation til jævnaldrende

Børnenes relationer til jævnaldrende i 3½ års alderen kan belyses ved mødre-
nes svar på spørgsmål om at blive slået af andre børn, blive drillet og græde
pga. andre børns drilleri og chikane jf. tabel 2.2.

Tabel 2.2 3½ årige børn fordelt efter erfaringer med at blive slået, drillet og med at
græde som følge af drilleri og chikane, 1999. Procent.

I høj grad I nogen grad Slet ikke Ved ikke I alt

Bliver slået af andre børn 4 43 50 3 100

Bliver drillet 1 21 74 3 99

Græder ofte/jævnligt pga.

andre børns drilleri/chikane 2 13 83 2 100

Kilde: Else Christensen (2003:13): Små børn i familier med sociale belastninger. Arbejdspapir 2. Ud-
valget om negativ social arv.



19Videnopsamling om social arv

Ligesom det var tilfældet med de sociale belastninger forholder det sig sådan,
at tilstedeværelsen af en enkelt af de nævnte belastninger for børnene ikke
nødvendigvis udgør en risiko. Ser man nærmere på sammenhængene mellem
de tre nævnte belastninger viser det sig, at 41 procent af drengene og 50 pro-
cent af pigerne ikke har nogen af de nævnte problemer. Det er med andre ord
under halvdelen af de danske 3½ årige, der i 1999 ikke havde et eller flere af
de nævnte problemer.

11 procent af drengene og 8 procent af pigerne har åbenlyse problemer. Det
vil her sige, at der er svaret ’i høj grad’ på mindst et af spørgsmålene og ’i
nogen grad’ på de to andre spørgsmål.

En nærmere analyse af de belastninger, børnene udsættes for i deres om-
gang med andre børn, og belastningerne i børnenes familie, viser en klar sam-
menhæng.

Børn, der vokser op i familier med en (eller flere) af de nævnte sociale belast-
ninger – bortset fra opvækst i en familie, hvor mor eller far har været indlagt for
somatisk sygdom – ser således ud til markant oftere at blive slået af andre børn,
end hvad der gælder for flertallet af børnene i samme aldersgruppe.

Samlet kan det således pege i retning af, at børn, der bliver slået af andre
børn oftere end deres jævnaldrende har en arbejdsløs mor og/eller far, forældre
uden erhvervsuddannelse, samt en familie, hvor økonomien ikke er god. Sam-
tidig har børnene en mor, men også ofte en far, der har psykiske problemer.

Sammenhængene må formentlig ses i relation til det forhold, at forældre
med arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige, økonomiske og psykiske proble-
mer har færre ressourcer til at støtte deres børn, end andre forældre har, hvis
der er problemer i forhold til andre børn, ligesom det kan være sværere for
disse forældre at træde ind og hjælpe deres børn med at få løst eventuelle
konflikter. Børn af forældre med de nævnte sociale belastninger må således
antages at være i øget risiko for konflikter med andre børn. Denne tolkning
støttes af andre korrelationsanalyser, der viser, at børn, der bliver slået, mar-
kant sjældnere end andre børn har jævnaldrende børn, som de er særligt knyt-
tede til eller som de særligt gerne vil være sammen med (Christensen, 2000).

Antisocial adfærd

Antisocial adfærd kan ses som et udtryk for fjendtlighed overfor det sociale
fællesskab og overfor andre mennesker. Ved at stille en lang række spørgsmål
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om antisocial adfærd og knytte point til svarene fås en skala for antisocial
adfærd. 12 procent af de 3½ årige danske børn i 1999 får så mange point, at
deres adfærd må betegnes som antisocial. Der er på dette punkt ingen forskel
på drenge og piger.

Ser man på sammenhængene mellem spørgsmålene, der belyser antisocial
adfærd og sociale belastninger i familier, fremgår det, at sociale belastninger,
der rammer børnenes mødre, tilsyneladende har den største indflydelse på bør-
nenes eventuelle antisociale adfærd. Mors psykiske problemer betyder tilsy-
neladende væsentligt mere, end fars psykiske problemer. Det samme gælder
mors arbejdsløshed og det forhold, at mor ikke har nogen erhvervsuddannelse.
Dog betyder det tilsyneladende noget, hvis far har været indlagt på sygehus
for somatisk sygdom indenfor de sidste tre år.

Samlet er der tale om, at mødre med psykiske problemer, arbejdsløse mød-
re, samt mødre og fædre uden erhvervsuddannelse har børn med flere tegn på
antisociale adfærd. Typisk en adfærd, som må antages at kunne føre til kon-
flikter i samvær med andre. Tendensen findes også (men knap så tydeligt) for
familier, hvor økonomien er mindre god. Endelig er der også et samspil mel-
lem antisocial adfærd og somatisk syge forældre.

Ser man på den adfærd, hvor sammenhængen er mest tydelig, handler det
især om børn, der starter skænderier med andre børn, slår andre børn, får hy-
steriske anfald og har et hidsigt temperament. Det er børn, som mødrene for
det meste eller i perioder synes, det kan være svært at opdrage (Christensen,
2000). Det er formentlig dette forhold, der afspejler sig i, at der for en del af de
nævnte sociale belastninger er tale om, at der er en forøget risiko for, at bør-
nene er ligeglade med at få skæld ud, og med at der er en forøget risiko for, at
børnene ikke får det dårligt efter at have gjort noget forkert. I begge tilfælde er
der tale om forhold, som peger i retning af et barn, der har problemer med den
sociale tilpasning. Det er usædvanligt, at en treårig ikke er ked af at få skæld
ud og ikke får det dårligt efter at have gjort noget forkert. Netop treårige er
sædvanligvis meget optagede af at finde ud af, hvad der er ”den rette” opfør-
sel.

Ser man på, hvordan børnenes adfærd må virke i samvær med andre, tyder
det på, at der er tale om børn, som lettere kommer i konflikt med andre børn
(og måske også med andre voksne) (Christensen, 2000). Der er tale om sam-
menstød og konflikter, hvor børnene ofte selv er aktive i at udløse konflikten.
Hvis man sammenholder oplysningerne om, hvilke børn der slår andre børn
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med oplysningerne om, hvilke børn der bliver slået af andre børn, er der en
sammenhæng. Selvom man såvel her som ved de øvrige analyser af sammen-
hænge skal være opmærksom på, at en sammenhæng aldrig omfatter samtlige
involverede børn. Der er (som tidligere omtalt) tale om en overhyppighed af
samtidig optræden af de undersøgte forhold.

Opmærksomhed

De sidste forhold, der skal beskrives her, er moderens karakteristik af barnet
med hensyn til opmærksomhed. Især spørgsmål om barnets koncentration og
om hvorvidt barnet er uroligt, impulsivt, uopmærksom og har svært ved at
vente på, at det bliver barnets tur. Spørgsmålene om koncentration handler
om, hvorvidt børnene er i stand til at koncentrere sig mindst 10-15 minutter
om henholdsvis at få en læst en historie eller om at se børne-tv. Spørgsmålene
om rastløshed handler om hyperaktivitet, om at blive afledt, om uro og om
ikke at kunne fastholde en aktivitet eller en beskæftigelse, mens spørgsmålene
om impulsivitet handler om, at barnet har svært ved at vente på sin tur, samt
om at barnet handler impulsivt uden af tænke først, og om at barnet er
uopmærksomt. Der er i alt ni spørgsmål om opmærksomhed.

Mødrenes svar på spørgsmålene kan ikke uden videre betragtes som en per-
manent gældende karakteristik. For nogle børn kan der være tale om, at karak-
teristikken kan være dækkende for personligheden, som barnet vil have med
sig hele livet, for andre børn vil der i højere grad være tale om et øjebliksbil-
lede, som snarere afspejler barnets modenhed på interviewtidspunktet.

Hvis man på samme måde som ved gennemgangen af antisocial adfærd
laver en inddeling af børnene efter hvordan de beskrives på området opmærk-
somhed, er der 48 procent af børnene, som ikke kan karakteriseres ved
uopmærksomhed. Andre 38 procent har 3-5 point og vil således heller ikke i
nævneværdig grad blive karakteriserede ved uopmærksomhed.

Tilbage er der 14 procent af børnene, hvor der er flere opmærksomheds-
vanskeligheder.

Også på dette område viser det sig, at der er en sammenhæng mellem pro-
blemet – opmærksomhedsvanskeligheder – og familiens sociale belastning.

Børn i familier, hvor mor har psykiske problemer, familier, hvor mor og/
eller far er arbejdsløs, hvor forældrene er uden erhvervsuddannelse, og hvor
økonomien er mindre god, har flere opmærksomhedsforstyrrelser end de fle-
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ste børn. En tilsvarende sammenhæng findes, hvis far indenfor de seneste tre
år har været indlagt for somatisk sygdom.

Det mest iøjnefaldende resultat er, at samtlige sociale belastninger, bortset
fra fysisk sygdom og det at være enlig mor, har en markant sammenhæng med,
at barnet har svært ved at koncentrere sig 10-15 minutter om at få læst en
historie. Andre karakteristiske beskrivelser er, at barnet ikke kan sidde stille,
er hyperaktiv, at barnet let bliver afledt, at det er uroligt/rastløs og (i mindre
grad) at det har svært ved at vent på sin tur.

2.3 Børn fra etniske minoriteter

Parallelt med den undersøgelse af danske børn, som de hidtidige resultater i
dette kapitel bygger på, er der gennemført en undersøgelse af tilsvarende for-
hold blandt tosprogede småbørn3 . Denne undersøgelse viser, at nogle af de
sociale belastninger, der gør sig gældende for en mindre gruppe af danske
børn og børnefamilier, er mere udbredte blandt de tosprogede småbørn og
deres familier, mens andre ikke er så udbredte blandt de tosprogede som
blandt de danske småbørn og deres familier.

Børnene i undersøgelsen er udvalgt blandt de tre store indvandrenationa-
liteter her i landet: tyrkere, pakistanere og ex-jugoslaver og blandt de tre store
flygtningenationaliteter: somaliere, sri-lankanere og irakere. Der er på nogle
områder betydelige forskelle på forholdene mellem disse grupper – men i det
følgende omtales primært de gennemsnitlige forhold for den samlede gruppe
af tosprogede småbørn og deres familier.

De tosprogede børnefamilier har sammenlignet med de danske børnefami-
lier gennemgående ringere materielle levevilkår. De bor i mindre boliger, og
de føler sig i højere grad økonomisk presset. Således bedømmer 71 procent af
de danske mødre, at familiens økonomi er god, mens det kun gælder for 39
procent af minoritetsmødrene. Dette hænger bl.a. sammen med, at 30 procent
af de tosprogede børns fædre er arbejdsløse, i jobtilbud eller på bistandshjælp.
Det gør sig kun gældende for 7 procent af de danske småbørns fædre, der bor
sammen med børnene.

3. Kirsten Just Jeppesen & Anne Nielsen (2001): Tosprogede småbørn i Danmark. Socialforskningsinsti-
tuttet rapport 01:6.
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De tosprogede 3½ årige børn er mindre syge end jævnaldrende danske børn,
og de har sjældnere end danske børn været hos praktiserende læge på grund af
sygdom. Desuden deltager de sjældnere end danske børn i de forebyggende
undersøgelser hos den praktiserende læge, som tilbydes alle børn i her i landet.
For både danske og tosprogede børn gælder det, at deres forældre i de allerfle-
ste tilfælde har taget imod tilbuddet om de to første undersøgelser, der gen-
nemføres når barnet er hhv. 5 uger og 5 måneder. Til gengæld kommer der
færre tosprogede børn til de efterfølgende undersøgelser. Det gælder for 80
procent af de 2-årige og 70 procent af de 3-årige tosprogede børn, mens de
tilsvarende tal for alle børn i landet er 92 procent og 93 procent.

Når det gælder relationerne til jævnaldrende er der ikke den store forskel på
tosprogede og danske børn, men dog lidt flere tosprogede børn, der bliver slået
og drillet af andre børn, end det er tilfældet blandt de danske børn. Der er
heller ikke store forskelle på omfanget af antisocial adfærd blandt danske og
tosprogede børn, og heller ingen forskel, når det gælder opmærksomhedspro-
blemer.

De ringere materielle levevilkår, der er den væsentligste forskel på forhol-
dene for tosprogede og danske børn, har således ikke ført til, at de tosprogede
småbørn, på de mål der anvendes i undersøgelsen, er væsentligt dårligere stil-
lede end danske småbørn.

2.4 Sammenfatning og refleksion

Baseret på Socialforskningsinstituttets børneforløbsundersøgelse kan det kon-
stateres, at:

• 10 procent af de danske børnefamilier har et betydeligt omfang af social
belastning i barnets første tre leveår.

• 10 procent af de 3½ årige danske børn har alvorlige problemer i deres rela-
tioner til jævnaldrende.

• 12 procent af de 3½ årige danske børn har en adfærd, der må betegnes som
antisocial.

• 14 procent af de 3½ årige danske børn har alvorlige opmærksomhedsvan-
skeligheder.

• Der er en klar statistik sammenhæng mellem de nævnte problemer for de
3½ årige danske børn og omfanget af social belastning i børnenes familie.
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• Tosprogede 3½ årige vokser op i familier, der har væsentligt ringere mate-
rielle levevilkår end jævnaldrende danske børn, men det synes ikke at på-
virke deres livssituation på en måde, så de oplever væsentligt større belast-
ninger end jævnaldrende danske børn.

Det, der er budskabet med disse faktuelle oplysninger, er at pege på, at børn i
socialt belastede familier faktisk selv har en række problemer, som spiller ind,
når man skal forstå helheden. Det er derfor i en del tilfælde ikke tilstrækkeligt
at se på eller at forsøge at afhjælpe forældrenes problemer. Nogle børn i de
socialt belastede familier har selv en adfærd, som indeholder risiko for, at
børnene får vanskeligheder med andre børn og voksne. Undersøgelsen kan
ikke med sikkerhed sige, om der er tale om noget medfødt (fx kan nogle af de
uopmærksomme børn have en medfødt skade som følge af at mor har indtaget
overdrevne mængder af alkohol under graviditeten, andre børn kan måske
være skadet under fødslen eller der kan være andre forhold, der spiller ind)
eller om det er en erhvervet tilstand. Men uanset hvad der har forårsaget bar-
nets adfærd, har det stor betydning for et barn at opføre sig anderledes end
flertallet i negativ retning allerede i 3-års alderen. En eventuel indsats må der-
for tage dette forhold med i betragtning.

Buddet fra denne undersøgelse er, at en måde at få viden om børnenes risiko
er at undersøge specielt den antisociale og den opmærksomhedsforstyrrede
adfærd. Børn, der har tydelige antisociale adfærdsmønstre eller er tydeligt
opmærksomhedsforstyrrede, bør have særlig opmærksomhed. Når der sættes
ind med specielle tilbud eller forebyggende foranstaltninger, er det nødven-
digt specifikt at være opmærksom på barnets problemer og specifikt at give et
tilbud rettet på en afhjælpning.

Det er ikke tilstrækkeligt bare at gøre ”noget”, herunder sørge for at mor/
far får det bedre.

For denne gruppe børn vil det af hensyn til det lange sigt være vigtigt di-
rekte at henvende sig med en hjælp til barnets problemer. Hvor meget eller
hvor lidt denne hjælp skal fylde, vil afhænge af barnets situation og af det
mulige på det sted, hvor barnet lever. Men det må aldrig være tilladt at lukke
øjnene for, at der er en – ganske vist lille – gruppe børn, der allerede tidligt har
brug for en direkte indsats, hvis risikoen for et dårligt liv skal mindskes.
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Kapitel 3

Risikofaktorer i barndommen –
betydning i ungdommen

3.1 Risikofaktorer i barndommen

Formålet med dette kapitel er at se nærmere på betydningen af de enkelte
risikofaktorer i barndommen. Spørgsmålet, som kapitlet vil besvare, er, om de
børn, der har levet under særligt belastede vilkår, også som voksne vil have
vanskeligere leveforhold end deres jævnaldrende. For at kunne vurdere dette
er det nødvendigt at følge det enkelte barn gennem en årrække. Analyserne i
dette kapitel er baseret på en forløbsundersøgelse, hvor en hel fødselsårgang
følges frem til de bliver voksne.

Mens det blev slået fast i det forrige kapitel, at det allerede i 3½ års alderen
er muligt at se en statistisk sammenhæng mellem problemer i det lille barns liv
og sociale belastninger i barnets familie, er det formålet med dette kapitel at
undersøge, hvilken betydning belastninger i barndommen har i voksenlivet.

Man kan selvfølgelig ikke forudsige noget sikkert om, hvordan det vil gå
det enkelte barn. Men kan man fx sige noget om, at en relativ større andel af
de børn, der levede med forældre, der var misbrugere, selv er blevet misbru-
gere som voksne? Og vil en relativt større andel af de børn, der voksede op
med længerevarende arbejdsløshed i hjemmet som voksne opleve langvarig
ungdomsarbejdsløshed? Det er spørgsmål af denne type, der vil blive stillet
igen og igen – i mange forskellige variationer – og som vil blive forsøgt belyst
i det følgende.

Der ses i analysen på de enkelte udvalgte risikofaktorer hver for sig. Det er
klart, som det også fremgik i kapitel 2, at der er en sammenhæng mellem de
enkelte risikofaktorer, således at der finder en ophobning sted, hvor fx ar-
bejdsløshed fører til dårlig økonomi og måske også til misbrugsproblemer.
Men analyserne i dette kapitel gennemføres, så der ses på effekten af de en-
kelte risikofaktorer hver for sig.



26 Videnopsamling om social arv

3.2 Betydningen af udvalgte risikofaktorer i barndommen

Arbejdsløshed

En nøgle til at kunne forstå familiernes særlige situation er deres stilling på
arbejdsmarkedet. Det kan være en stor belastning for forældrene at være mar-
ginaliseret på arbejdsmarkedet, enten som arbejdsløs (dagpenge, jobtilbud,
kontanthjælp), langtidssygemeldt (sygedagpenge), eller helt udenfor arbejds-
markedet (førtidspensionist).

En gennemgang af tidligere forskning understøtter hypotesen om, at længe-
revarende ledighed kan virke som en psykisk belastning for den arbejdsløse.
Allerede undersøgelser af 1930’ernes krise viste, at arbejdsløsheden kan be-
tyde et fald i status og omdømme. Endvidere kan arbejdsløsheden – såvel af
omgivelserne som af den arbejdsløse selv – opleves som en personlig fiasko.
Desuden kan arbejdsløsheden betyde ændrede sociale roller i forhold til fx
tidligere kolleger og øvrige familiemedlemmer. Endelig kan arbejdsløsheden
betyde en økonomisk usikkerhed, som opleves som en belastning.

Arbejdsløshed kan opfattes som et udtryk for, at den arbejdsløse person
ikke er i stand til at udføre noget, som andre er villige til at betale for. Og
dermed kan en afskedigelse – af den arbejdsløse selv og af andre – opfattes
som manglende evne til at beherske sin situation. For nogle vil det at få et
arbejde sandsynligvis løse deres problem, for andre skal der mere til.

Socialforskningsinstituttets forløbsundersøgelse af alle børn, der blev født i
1966 og 1973, viste, at der er vidt forskellige arbejdsløshedsbelastninger i
deres familier. Fx har en stor gruppe (omkring 60 procent) slet ikke oplevet, at
faderen var arbejdsløs i deres teenageår, mens andre (omkring 14 procent) har
oplevet, at faderen var ledig i mere end 25 procent af tiden eller var førtidspen-
sioneret. En tilsvarende fordeling af ledigheden gør sig gældende for mødre-
nes vedkommende.

I det hele taget er ledigheden meget ulige fordelt i børnenes familier. Det
viser sig fx ved, at de 10 procent af børnene, hvor forældrene er hårdest ramt
af ledighed, har forældre, der tegner sig for over halvdelen af den samlede
ledighedsmængde i familierne. Man kan således konkludere, at arbejdsløshed
er noget af det, der er mest ulige fordelt i vores samfund. Nogle forholdsvis få
må bære en uforholdsmæssig stor del af byrden.

En forklaring, man ofte giver på dette fænomen, er, at de længerevarende
ledige mister modet og bliver mindre og mindre aktive jobsøgende med tiden.
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En anden forklaring kan være, at arbejdsgiverne, når de ansætter ledige, for-
trinsvis ansætter personer med kortvarig ledighed. Derved falder chancerne
for at komme i arbejde igen jo længere tid, der går.

Familierne i nærværende undersøgelse af en generation født 1966 er karak-
teriseret ved en relativ høj arbejdsløshedsrisiko i den periode, hvor børnene er
teenagere og da de selv bliver arbejdssøgende. Netop de unge er i en særlig
udsat position, når det drejer sig om udsving i ledigheden. På den ene side vil
de være de første, der udelukkes fra arbejdsmarkedet, når der er afmatning,
men på den anden side vil de være de første, der vil nyde godt af en vækst i
antallet af job, fordi de vil være de første til at få arbejde igen (Hansen, P.V.
1987). En generel indsats til at bekæmpe ledigheden må således forventes at
gavne de unge.

Undersøgelsen af den generation af unge, der var født 1966, viser, at foræl-
drenes længerevarende arbejdsløshed (mere end 21 uger i det forrige kalen-
derår) bidrager til at forklare, hvordan det går børnene senere, jf. tabel 3.1.
Risikoen for, at barnet blev anbragt udenfor hjemmet, at familien blev separe-
ret eller for børnenes selvdestruktive adfærd (narkomani, selvmordsforsøg)
øgedes i de arbejdsløse familier. Risikoen for disse forringede levevilkår for-
dobledes, når forældrene er længerevarende ledige. Specielt øger faderens le-
dighed risikoen for vold i familien, mens moderens ledighed øger risikoen for
datterens tidlige moderskab som teenager.

Undersøgelsen bekræfter med andre ord resultaterne fra tidligere danske og
udenlandske undersøgelser af især den langvarige ledigheds negative betyd-
ning både for familiens liv – men også for børnenes senere liv som voksne.
Risikoen for alvorlige belastninger som fx narkomani eller selvmordsforsøg
er således dobbelt så stor for børn, hvis forældre har været længerevarende
ledige. Det viser sig, at det især er faderens langvarige ledighed, der har nega-
tiv betydning for udviklingen af disse og andre belastende forhold blandt bør-
nene – når de bliver unge.
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Tabel 3.1 Forældres længerevarende arbejdsløshed året forud for en række alvorlige
sociale begivenheder og livsvilkår for børnene. Børn født 1966

1
 fulgt gennem

en 15-årig periode (1979-1993).

Far Antal Odds ratio 95% Signifikans-
Mor grænser  niveau

P<

Barnet anbragt udenfor F 325 2.0 1.7-2.2 ***
hjemmet M 323 1.3 1.1-1.4 ***

Familiens opløsning
2

F 1152 2.6 2.5-2.8 ***
M 1626 2.3 2.2-2.4 ***

Vold i familien F 156 4.4 3.7-5.3 ***
M 147 2.6 2.2-3.1 ***

Ungdomsarbejdsløshed F 368 1.2 1.1-1.3 **
M 632 1.2 1.1-1.3 ***

Teenage-moderskab F 178 2.7 2.3-3.1 ***
M 254 3.4 2.9-3.9 ***

Narkomani F 46 2.5 1.8-3.4 ***
M 59 2.2 1.6-2.9 ***

Psykiske lidelser F 58 1.8 1.4-2.4 ***
M 86 1.9 1.5-2.3 ***

Selvmordsforsøg F 149 2.1 1.7-2.5 ***
M 206 1.8 1.5-2.1 ***

Voldskriminalitet F 206 1.8 1.5-2.1 ***
M 291 1.7 1.5-1.9 ***

Note: Alle tabellens udfald er signifikante på P<0.05-niveau.

*) P<0.01-niveau; **) P<0.001-niveau; ***) P< 0.0001-niveau.

Odds ratio viser oversandsynligheden for en hændelse for personer med en given belastning sam-
menlignet med jævnaldrende, der ikke har oplevet denne belastning

1) 26 pct. oplevede længerevarende ledighed hos faderen og 34 pct. hos moderen

2) Opgørelsen er baseret på børn født 1973 fulgt til de blev 18 år (1991).

Kilde: Mogens Nygaard Christoffersen (2003:14): Risikofaktorer i barndommen og social arv. Arbejds-
papir 1. Udvalget om negativ social arv.

Familieopløsning

Familieopløsning er et andet eksempel på en belastning af barnets nærmeste
og mest signifikante sociale miljø. Et højt konfliktniveau imellem forældrene
indvirker på børnene igennem nogle indirekte processer. Danske beregninger
viser, at omkring en tredjedel af de børn og unge, der vokser op i dag må regne
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med, at forældrene flytter fra hinanden på et eller andet tidspunkt i løbet af
barndommen. Halvdelen af de børn, der vil opleve dette, vil opleve forældre-
nes separation mens de er 0-6 år, mens den anden halvdel vil opleve dette,
mens de er 7-18 år.

I de relativt mange familier, der har været gennem en familieopløsning, kan
der dels forekomme belastninger, der skyldes processen med at løse konflik-
ten mellem forældrene, og dels belastninger, der skyldes det pres, som enlige
forsørgere efterfølgende må leve under sammenlignet med et parforhold med
en støttende samlever. Når man undersøger eneforsørgerfamilier kan det være
vanskeligt at adskille disse belastninger fra hinanden.

I nogle undersøgelser er dette alligevel forsøgt, og her har man fundet en
forklaring på, hvorfor nogle børn klarer sig igennem skilsmissen uden særlige
mén, mens andre har varige problemer. Disse undersøgelser peger på, at forkla-
ringen kan være, at barnet i den konfliktfulde familie bliver udsat for krav og
forventninger fra forældrene, som strider imod hinanden, således at barnet ikke
kan imødekomme forventningerne fra den ene, uden at det går ud over forholdet
til den anden forælder. Derved fanges barnet i et krydspres af uforenelige krav.

Et højt konfliktniveau i familien kan betyde, at den ene part trækker sig væk
fra børnene. Forældre-barn relationen bliver her mere fjern, og barnet kommer
ved denne konfliktløsning til at lide under tabet af den ene forælder engage-
ment, varme og involvering. Enerverende konflikter kan føre til, at de pågæl-
dende forældre mindsker deres overskud og støtte til barnet. Resultatet kan
betyde, at forældrenes sensibilitet over for barnets behov kan mindskes, og
presset på forældrene kan gøre dem mere vilkårligt afstraffende.

Ved undersøgelser af sådanne forhold må man, som nævnt, være opmærk-
som på vanskeligheder med at kunne adskille belastninger fra en familieop-
løsning fra andre sociale belastninger, idet erfaringer fra undersøgelser af
skilsmisser viser, at risikoen for familiens separation er socialt betinget. Ikke
overraskende fandt man således i en længere dansk forløbsundersøgelse, at de
familier, der havde økonomiske og andre problemer, efterfølgende havde svæ-
rere ved at holde sammen sammenlignet med de andre familier, der ikke havde
de pågældende belastninger.

En gennemgang af forskningslitteratur om skilsmisser viser, at det første
afgørende forhold for, hvilket pres skilsmissen resulterer i – set med barnets
øjne – er, om forældrenes indbyrdes konflikter eskalerer til en antagonistisk
konflikt, som fanger børnene i et krydspres.
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Sagt på en anden måde: Børnene led ikke under skilsmissen i de familier,
hvor børnene havde hyppig kontakt og nem adgang til samværsforælderen og
forældrene indbyrdes havde en samarbejdende kommunikation. Børnene var i
stand til at drage fordel af en tæt og hyppig kontakt til samværsforælderen,
hvis konflikten imellem forældrene var på et lavt niveau.

Undersøgelsen af generationen født i 1973 viser, at en række forhold, der er
forbundet med forringede levevilkår, kan kædes statistisk sammen med foræl-
drenes separation jf. tabel 3.32.

Der er i særklasse væsentligt flere af disse børn, der er blevet anbragt uden-
for hjemmet, og også mange, som har oplevet vold i familien. Om det er fa-
milieopløsningen i sig selv, forældrenes konflikt eller de skårne ressourcer i
eneforsørgerfamilien, kan ikke afgøres på dette grundlag. Men man kan kon-
statere, at der blandt børn fra familier, hvor forældrene er separerede er en
forøget risiko for ungdomsarbejdsløshed, psykiske lidelser, selvmordsforsøg
og voldskriminalitet, sammenlignet med deres jævnaldrende.

Tabel 3.2 Familiens opløsning og den efterfølgende risiko for en række alvorlige sociale
begivenheder og livsvilkår for børnene. Børn født 1966 fulgt gennem en
15-årig periode (1979-1993).

Antal Odds ratio 95% Signifikans-
grænser  niveau

P<

Barnet død inden 27. år  . . . . . . . . . . . . . . 107 1.3 1.1-1.6 *
Barnet anbragt udenfor hjemmet  . . . . . . 1330 5.7 5.3-6.1 ***

Vold i familien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 3.2 2.7-3.7 ***

Ungdomsarbejdsløshed  . . . . . . . . . . . . . . 871 2.0 1.9-2.2 ***
Teenage-moderskab  . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 1.8 1.6-2.0 ***
Psykiske lidelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 1.3 1.0-1.6
Selvmordsforsøg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 1.2 1.0-1.5
Voldskriminalitet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 1.6 1.4-1.8 ***

Note: Alle tabellens udfald er signifikante på P<0.05-niveau.

P<0.01-niveau; ** P<0.001-niveau; ***P< 0.0001-niveau.

Kilde: Mogens Nygaard Christoffersen (2003:17): Risikofaktorer i barndommen og social arv. Arbejds-
papir 1. Udvalget om negativ social arv.

Mens nogle undersøgelser viser, at en hyppig kontakt kombineret med intense
konflikter imellem forældre satte sig dybe spor i barnets psykiske velbefin-
dende, er der imidlertid andre undersøgelser, der viser, at børnene under alle
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omstændigheder kan profitere af en hyppig kontakt og involvering fra sam-
kvemsforælderen. Forskellene i disse resultater kan vække mistanke om, at
der er andre faktorer, der øver en afgørende indflydelse på børnenes levevil-
kår. Hvis disse faktorer optræder med forskellig vægt i de undersøgte grupper,
så kan det være forklaringen på de forskellige resultater, der er opnået.

Man kan her nævne barnets alder og i den forbindelse dets evne til at forstå
konflikterne, hvilket spiller en betydelig rolle for skadevirkningernes omfang.
Yngre børn, der har vanskeligt ved at forstå forældrenes konflikter, kan i hø-
jere grad belaste sig selv, end det er tilfældet for de ældre børn. På denne måde
bliver børnenes fortolkning af forældrenes konflikt, deres evne til at forstå
konflikterne, samt konflikternes karakter afgørende for skadevirkningerne.

Et andet afgørende forhold for børnenes tilpasning til skilsmissen var også
forældremyndighedsindehaverens psykiske velbefindende. Afgørende for
børnene var således, om begge forældrene var velfungerende efter skilsmis-
sen. Således er forældrenes manglende selvværd, misbrugsproblemer mv. af-
gørende for børnene ifølge disse undersøgelser.

Teenagemødre

Lige siden midten af 60’erne – under højkonjunkturen – har man herhjemme
kunnet iagttage et markant fald i andelen af børn født af teenagemødre. Ud af
100 fødsler var omkring 12 af børnenes mødre teenagere i 1964, mens det i
1995 var mindre end 2 ud af hver hundrede nyfødte, der havde en moder, der
var under 20 år.

Det er blevet hævdet, at manglende muligheder for arbejde og uddannelse
skulle være bevæggrunde for de helt unge piger til at få børn. Men denne
forklaring stemmer ikke overens med den seneste udvikling. De sidste 20 års
relativt høje arbejdsløshed, som især omfatter de unge år, hvor man stifter
familie, har samtidig været præget af en nedgang i andelen af børn født af
teenagemødre. Man kan for Danmarks vedkommende allerede i slutningen af
1960’erne iagttage en tydelig faldende tendens, som er fortsat under lavkon-
junkturen i 70’erne og 80’erne.

Da der ikke er sket ændringer i støtteforanstaltningerne til gravide teen-
agemødre, så er det næppe de socialpolitiske støtteforanstaltninger, der har
skabt denne ændring. Nogle af forklaringerne på udviklingen skal snarere fin-
des i frigivelsen af p-pillen og i den frie abort. Den teknologiske udvikling på
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præventionsområdet har gjort det lettere for kvinder selv at vælge, hvornår de
vil have deres børn. Årsagerne til nedgangen i antallet af teenagemødre kan
også skyldes en omfattende undervisning af de unge i metoder til at undgå
uønskede graviditeter. Hertil kommer den almindelige samfundsudviklings
stigende uddannelseskrav, hvor den høje arbejdsløshed måske netop har an-
sporet flere af de unge til at få en uddannelse og et arbejde, inden de fik børn.

Undersøgelsen af de børn, der blev født af en teenagemoder i 1966 viser, at
disse børn har en større sandsynlighed for at opleve vold i familien, at blive
anbragt udenfor hjemmet end det er tilfældet for deres jævnaldrende jf. tabel
3.3. For pigernes vedkommende har de en større risiko for selv at blive teen-
agemødre, og for drengenes vedkommende en fordoblet risiko for at få en dom
for vold inden de bliver 27 år. Ungdomsarbejdsløshed, narkomani og selv-
mordsforsøg optræder ligeledes hyppigere i gruppen af børn af teenagemødre,
end det er tilfældet for de øvrige i denne fødselsårgang.

Tabel 3.3 Moderen var teenager da hun fik barnet, og en række efterfølgende sociale
begivenheder og livsvilkår for børnene.
Børn født i 1966 fulgt gennem en 15-årig periode (1979-1993).

Antal Odds ratio 95% Signifikans-
grænser  niveau

P<

Barnet død inden 27. år  . . . . . . . . . . . . . . . 74 1.4 1.1-1.7
Barnet anbragt udenfor hjemmet  . . . . . . . 532 2.5 2.3-2.8 ***

Familiens opløsning
1

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 2.2 2.0-2.3 ***
Vold i familien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 2.5 2.1-3.1 ***

Ungdomsarbejdsløshed  . . . . . . . . . . . . . . . 537 1.3 1.2-1.4 ***
Teenage-moderskab  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 2.0 1.7-2.4 ***
Narkomani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 2.4 1.8-3.2 ***
Psykiske lidelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 1.8 1.4-2.3 ***
Selvmordsforsøg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1.6 1.3-1.9 ***
Voldskriminalitet (kun mænd)  . . . . . . . . . . 286 2.0 1.7-2.2 ***

Note: Alle tabellens udfald er signifikante på P<0.05-niveau.

P<0.01-niveau; ** P<0.001-niveau; ***P< 0.0001-niveau.
1) 

Opgørelsen er baseret på børn født 1973 fulgt til de blev 18 år (1991).

Kilde: Mogens Nygaard Christoffersen (2003:21): Risikofaktorer i barndommen og social arv. Arbejds-
papir 1. Udvalget om negativ social arv.
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Alkohol- og stofmisbrug

Interviewundersøgelser med børn i alkoholmisbrugende familier viser, at bør-
nene inddrages i at skjule misbruget, og at forældrene ikke er klar over, hvor
belastende det virker på børnene. Især de yngre børn kan påtage sig et ansvar
for forældrenes drikkeri, og i nogle tilfælde kan det udvikle omvendte om-
sorgsroller.

Resultater fra andre undersøgelser viser, at forældres alkoholisme medfø-
rer, at barnet gang på gang oplever at blive svigtet af de voksne, som det er
afhængigt af. Forældrenes personlighedsændringer med uforudsigelig og in-
konsekvent adfærd over for barnet beskrives som en af de skræmmende erfa-
ringer, børnene kan få som følge af forældrenes misbrug. Da børnene dels
føler sig loyale over for forældrene, dels skammer sig, får misbruget bl.a. som
konsekvens, at børnene ikke kan tale med andre om problemet. Barnet kan
også af denne grund blive isoleret i forhold til kammerater.

En af undersøgelsens teoretiske antagelser er, at børn er afhængige af deres
forældres følelsesmæssige tilstande. Selv relativt små børn må nødvendigvis
prøve at etablere et system eller opbygge en forståelsesramme for at kunne
forudse og forstå forældrenes følelser – såvel de udtrykte som de skjulte følel-
ser. Børnene udvikler sig til specialister i at afkode det følelsesmæssige klima
i deres egen familie. I denne samspilsproces indgår barnets opfattelse af foræl-
drene som en vigtig del af opbygningen af barnets identitet.

Belastningsfaktorer, som de her nævnte, kan tænkes at resultere i en bred
vifte af mangeartede reaktioner hos børnene (behandlingskrævende psykiske
lidelser, kriminalitet, selvdestruktiv adfærd) alt afhængig af alkoholmisbru-
gets alvor, varighed og afbødningsforanstaltninger. Det må blandt andet anta-
ges, at belastninger i det hjemlige miljø kan være så omfattende, at de blokerer
for barnets indlæring og vanskeliggør sociale venskabs/kammeratskabs-rela-
tioner.

I denne danske forløbsundersøgelse af langtidsvirkninger finder man, at
børnenes udvikling af narkomani statistisk set er korreleret med en relativ
hyppig forekomst af alkoholisme blandt forældrene jf. tabel 3.4.

Det var især moderens alkoholisme eller narkomani, der var udslagsgiven-
de for, om børnene senere udviklede afhængighed af narkotika som voksne –
også når der var korrigeret for andre belastende forhold som fx forældres psy-
kiske lidelser, vold i familien samt barnets anbringelse udenfor hjemmet.

Ikke overraskende viser undersøgelsen af børn født i 1966, at der er en mar-
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kant sammenhæng mellem forældrenes misbrug og vold i familien, børnenes
anbringelse uden for hjemmet og familiens opløsning, sandsynligheden for
børnenes selvdestruktive adfærd (narkomani og selvmordsforsøg). Voldskri-
minalitet og tidlige død ses også i de familier, hvor forældrene er alkoholikere
eller narkomaner. For pigernes vedkommende ses endvidere en forhøjet risiko
for teenagemoderskab. Børnenes risiko for at opleve ungdomsarbejdsløshed i
mere end 21 uger i et kalenderår er ligeledes forøget med forældrenes mis-
brug, men slet ikke i det omfang som de nævnte voldelige og selvdestruktive
adfærdsformer.

Forældrenes alkohol- og stofmisbrug synes også på længere sigt at påvirke
flere aspekter af børnenes tilværelse. I en dansk forløbsundersøgelse kan man
således påvise en overdødelighed, og overhyppighed af selvdestruktive ad-
færdsformer (selvmordsforsøg, narkomani) blandt børn af alkoholiserede for-
ældre og børn af mødre, der er narkomaner. Der er endvidere en overhyp-
pighed af voldskriminalitet og pådømte sædelighedsforbrydelser blandt voks-
ne, der er børn af mødre, som er alkoholikere eller narkomaner. Indlæggelse af
børn og unge som følge af psykiske lidelser ses ligeledes relativt hyppigt i de
tilfælde, hvor forældrene er alkoholikere eller narkomaner.

I en dansk undersøgelse af børn og unge, der modtog støtte til forebyggende
indsats i henhold til serviceloven, fandt man en stærk signifikant sammen-
hæng med børnenes spiseforstyrrelse og fejlernæring i og misbrug i familien.
Man fandt også en signifikant forøget risiko for, at børnene viser tegn på at
være depressive, ulykkelige og socialt isolerede i disse familier. Hos de større
børn var der udviklet et stærkt ønske om at komme væk hjemmefra i de fami-
lier, hvor man finder de nævnte psykiske lidelser og misbrug – et ønske, som
ikke findes i samme grad hos de øvrige børn i undersøgelsen.
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Tabel 3.4 Sammenhæng mellem forældres alkohol- og stofmisbrug og en række alvor-
lige sociale begivenheder og livsvilkår for børnene.

Børn født i 1966
1
 fulgt gennem en 15-årig periode (1979-1993).

Antal Odds ratio 95% Signifikans-
grænser  niveau

P<

Barnet død inden 27. år  . . . . . . . . . . . . . . . 59 1.9 1.5-2.5 ***
Barnet anbragt udenfor hjemmet  . . . . . . . 432 3.8 3.4-4.2 ***

Familiens opløsning
2

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 5.1 4.7-5.4 ***
Vold i familien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 8.8 7.5-10.3 ***

Ungdomsarbejdsløshed  . . . . . . . . . . . . . . . 311 1.4 1.2-1.6 ***
Teenage-moderskab  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2.3 1.9-2.7 ***
Narkomani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.6 2.6-4.8 ***
Psykiske lidelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2.5 1.9-3.3 ***
Selvmordsforsøg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 2.0 1.6-2.5 ***
Voldskriminalitet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 2.3 2.0-2.7 ***

Note: Alle tabellens udfald er signifikante på P<0.0001-niveau.

P<0.01-niveau; ** P<0.001-niveau; ***P< 0.0001-niveau.

1) 2,9 pct. havde en far indlagt med alkoholrelaterede lidelser og 1,7 pct. en mor.

2) Opgørelsen er baseret på børn født 1973 fulgt til de blev 18 år (1991).

Kilde: Mogens Nygaard Christoffersen (2003:25): Risikofaktorer i barndommen og social arv. Ar-
bejdspapir 1. Udvalget om negativ social arv.

Roger & McMillin (2000) finder i deres litteraturgennemgang, at alkohol- og
stofmisbrug er en faktor i 80 procent af børnemishandlingssagerne. Skadernes
voldsomhed skal blandt andet ses på baggrund af, at de misbrugende forældre
mangler evnen til at vurdere alvorligheden af den vold og smerte, de påfører
deres børn. Vold imod børnene i misbrugsfamilier kan også være forårsaget af
andre end forældrene, fx en ny samlever eller andre, der kommer i familien.

I andre undersøgelser af alkoholisme nævnes en overhyppighed af fysisk
mishandling, seksuelle overgreb, ulykker og vold imellem forældrene. Børne-
nes reaktioner kan være søvnproblemer, mareridt, depressioner, angst tillige
med koncentrationsproblemer og indlæringsvanskeligheder i skolen. Hertil
kommer, at den mangelfulde realitetsopfattelse, der ofte følger med misbru-
get, må antages at udgøre en særlig alvorlig belastning for deres børn.

I nogle undersøgelser fremhæves det alt for store ansvar, som overdrages til
børnene, når forældre på grund af misbruget ikke kan sørge for de basale for-
hold i familien som fx indkøb, madlavning, ansvar for yngre søskende m.m.
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Forældrenes psykiske lidelser

En række forløbsundersøgelser har koncentreret sig om at belyse sammen-
hængen mellem forældres psykiske lidelser og børnenes senere livsforløb.
Nogle af resultaterne viser, at en af de vigtigste prædiktorer for børns og unges
udvikling af psykiske lidelser, er forældrenes mentale sygdomme.

Eksempelvis kan nævnes resultater fra en af pionererne på området M. Rut-
ter (1966), der studerede konsekvenser af forældres mentale lidelser for bør-
nenes opvækst og udvikling. Ligesom Keller et al. (1986) og flere andre finder
han en markant sammenhæng med alvoren i forældrenes psykiske lidelser og
børnenes adfærdsforstyrrelser og risiko for selv at udvikle psykiske lidelser.

Kritikere af forholdene omkring distriktspsykiatriens udlægning har frem-
hævet, at man efterlod et problem med at sikre vilkårene for børn af psykisk
syge forældre. Hedinn Sveinbjørnsson et al. fremhæver forældrenes mang-
lende sygdomserkendelse og deres manglende evne til at drage omsorg for
barnet. Her nævnes blandt andet, at barnet pådrages et ansvar, der overstiger
dets evner og modenhed. Endvidere nævnes den loyalitetskonflikt børnene
kan komme i, og hvordan forældrenes psykiske problemer hæmmer barnets
overskud dels i forbindelse med skoleuddannelsen og dels ved deltagelse i
andre sociale sammenhænge.

Forældres mentale lidelser kan udgøre en risiko for deres børns opvækst og
udviklingsmuligheder jf. tabel 3.5. Sandsynligheden for, at familien opløses,
eller at børnene anbringes udenfor hjemmet fordobles i disse familier sam-
menlignet med de øvrige familier. Risikoen for vold i familien firedobles,
mens risikoen for børnenes selvdestruktive adfærd (narkomani, selvmordsfor-
søg) og psykiske lidelser fordobles. Risikoen for, at drengene senere får en
dom for vold, er ligeledes øget.

En ny dansk undersøgelse af psykisk syge forældre og deres børn viser dels,
at forældre med kronisk psykisk sygdom er lige så forskellige som andre men-
nesker, men at forældrenes lidelse har store psykiske omkostninger for en del
af børnene. Man ser ikke sjældent, at forældrene har et overforbrug af alkohol
og hash i et forsøg på at dæmpe angst og psykisk ubehag. Familien er ofte
splittet, og lever i social isolation. Barnet beskytter moderen mod opgaver,
som hun ikke kan klare i den almindelige husholdning.

Ofte ses også misbrugsproblemer hos forældre med psykiske lidelser. I den
tidligere nævnte danske forløbsundersøgelse viste det sig, at 40 procent af de
mødre, der havde været indlagt med en alkoholrelateret lidelse, også havde
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været indlagt på en psykiatrisk sygehusafdeling. For fædrene var det tilsva-
rende tal 33 procent.

Tabel 3.5 Sammenhæng mellem forældres mentale lidelser en række alvorlige sociale
begivenheder og livsvilkår for børnene.

Børn født i 1966
1
 fulgt gennem en 15-årig periode (1979-1993).

Antal Odds ratio 95% Signifikans-
grænser  niveau

P<

Barnet anbragt udenfor hjemmet  . . . . . . . 323 2.6 2.3-2.9 ***

Familiens opløsning
2

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 2.6 2.4-2.8 ***
Vold i familien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 4.1 3.3-5.0 ***

Teenage-moderskab  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 1.6 1.3-2.0 ***
Narkomani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.1 1.4-3.0 ***
Psykiske lidelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2.0 1.5-2.7 ***
Selvmordsforsøg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 2.3 1.8-2.8 ***
Voldskriminalitet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 1.7 1.4-2.0 ***

Note: Alle tabellens udfald er signifikante på P<0.0001-niveau.

P<0.01-niveau; ** P<0.001-niveau; ***P< 0.0001-niveau.

1) 3,8 pct. har oplevet at en eller begge forældre indlægges med psykiatriske lidelser.

2) Opgørelsen er baseret på børn født 1973 fulgt til de blev 18 år (1991).

Kilde: Mogens Nygaard Christoffersen (2003:28): Risikofaktorer i barndommen og social arv. Ar-
bejdspapir 1. Udvalget om negativ social arv.

Fysisk mishandling

Fysisk mishandling afgrænses til en handling, der resulterer i en alvorlig fy-
sisk skade eller risiko for en sådan fysisk skade. Denne definition er forsøgt
indkredset ved en række konkrete indikationer, fx om barnet har været udsat
for vold eller trusler om vold, som er udformet på grundlag af tidligere forsk-
ningsbaserede erfaringer på dette område. Der kan være en mistanke om fy-
sisk mishandling, hvilket eventuelt kan være sket på grundlag af underretning
om vold/mishandling af barnet fra børnehave/vuggestue/fritidshjem/skade-
stue/hospital/ læge/naboer/pårørende eller andre. Nogle vil være blevet slået
med forskellige genstande (fx bøjle eller pisk) eller være blevet truet med vå-
ben fx kniv eller pistol. Forhold, der virker mistænkelige kan være, hvis der er
konstateret gentagne mærker efter slag, fx blå øjne, blå mærker, eller hvis der
tidligere er registreret mishandling af søskende. Lægelige undersøgelser kan
ydermere konstatere, hvorvidt der er tale om ”battered child syndrome” dvs.
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skader som følge af vold påført af andre, fx blå mærker, brækkede knogler,
stiksår, forbrændinger eller blødninger i hjernehinderne.

En nyligt gennemført dansk undersøgelse blandt børn, der modtog støtte til
forebyggende foranstaltninger i hjemmet fandt en registreret overhyppighed
af depressive, ulykkelige og socialt isolerede, spiseforstyrrelser, selvmords-
overvejelser, og koncentrations og adfærdsforstyrrelser hos de børn og unge,
der ses at have været udsat for seksuel og fysisk mishandling. Ikke overra-
skende finder man bladt de mishandlede også en overhyppighed af børn og
unge, som ønsker at komme væk hjemmefra.

Andre undersøgelser finder ligeledes en sammenhæng mellem fysisk mis-
handling og forekomst af senere selvdestruktiv adfærd hos de unge i form af
narkotika misbrug, selvmordsovervejelser og selvmordsforsøg, hvilket under-
støtter en hypotese om omfattende og alvorlige følgevirkninger af mishandlin-
gerne.

Undersøgelsen af den generation af børn, der blev født i 1973, viste ikke
overraskende, at hvis barnet havde været udsat for vold eller indlagt af sociale
grunde, havde det pågældende barn en væsentligt forøget risiko for senere at
blive anbragt udenfor hjemmet jf. tabel 3.6.

Risikoen for selvdestruktiv dfærd (narkomani, selvmordsforsøg) ti dobles for
disse børn, sammenlignet med deres jævnaldrende som ikke har været udsat for
disse alvorlige belastninger. Drengene ses at have forøget deres risiko for at
blive dømt for vold næsten 5 gange sammenlignet med deres jævnaldrende.

På baggrund af disse foreløbige analyser kan man konkludere, at en vurde-
ring af kvaliteten af støtteforanstaltninger til børn og unge bør inddrage, hvor-
ledes indsatsen virker med hensyn til at mindske omfanget af såvel psykolo-
gisk som fysisk og seksuel mishandling, fordi disse former for mishandling
kan have alvorlige skadelige konsekvenser for børnene.

Umiddelbart skulle man forvente, at den fysiske mishandling havde en
stærkere følgevirkning end den verbale psykologiske mishandling. Men un-
dersøgelsens resultater synes at pege på den modsatte konklusion. Hvis man
sammenligner reaktioner hos børn, der har været udsat for psykologisk mis-
handling, med de børn, der har været udsat for seksuel og fysisk mishandling,
synes der at være en større risiko for de nævnte reaktioner hos de børn, der har
været udsat for psykologisk mishandling. Dette undersøgelsesresultat svarer
til, hvad man finder i udenlandske undersøgelser.

Forskellige forklaringer er bragt på bane. For eksempel foreslår Brassard &
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Hart (2000), at forklaringen kan være, at psykologisk mishandling almindelig-
vis ofte findes sammen med andre typer af mishandling, og at det måske er
forklaringen på, at psykologisk mishandling er så skadelig. De anbefaler der-
for, at sagsbehandleren altid undersøger for psykologisk mishandling, hvis
man af andre grunde undersøger for fysisk eller seksuel mishandling.

Tabel 3.6 Barnet udsat for vold eller indlæggelse af sociale grunde og en række alvor-
lige sociale begivenheder og livsvilkår for børnene.

Børn født 1966
1
 fulgt gennem en 15-årig periode (1979-1993).

Antal Odds ratio 95% Signifikans-
grænser  niveau

P<

Barnet død inden 27. år  . . . . . . . . . . . . . . 11 2.4 1.3-4.3 **
Barnet anbragt udenfor hjemmet  . . . . . . 96 5.7 4.6-7.0 ***

Ungdomsarbejdsløshed  . . . . . . . . . . . . . . 36 1.4 1.0-2.0
Teenage-moderskab  . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 6.8 4.8-9.7 ***
Narkomani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 10.9 7.1-16.7 ***
Psykiske lidelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 8.4 5.8-12.2 ***
Selvmordsforsøg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 10.0 7.6-13.2 ***
Voldskriminalitet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 4.9 3.9-6.1 ***

Note: Alle tabellens udfald er signifikante på P<0.001-niveau.

P<0.01-niveau; ** P<0.001-niveau; ***P< 0.0001-niveau.

1) 1,7 pct. indlægges som følge af vold eller har forældre der får en voldsdom.

Kilde: Mogens Nygaard Christoffersen (2003:35): Risikofaktorer i barndommen og social arv. Ar-
bejdspapir 1. Udvalget om negativ social arv.

3.3 Sammenfatning og refleksion

Baseret på Socialforskningsinstituttets forløbsundersøgelse af børn født i
1966 kan det bl.a. konstateres at:

• Risikoen for vold i familien er 4 gange større i familier hvor faderen har
været langtidsledig.

• Risikoen for at et barn anbringes udenfor hjemmet er 6 gange større i oplø-
ste familier.

• Risikoen for selvdestruktiv adfærd (narkomani, selvmordsforsøg) er mel-
lem 2 og 3 gange større for børn af misbrugere.

• Risikoen for selvdestruktiv adfærd (narkomani, selvmordsforsøg) er dob-
belt så stor for børn af forældre med mentale lidelser.

• Risikoen for selvdestruktiv adfærd (narkomani, selvmordsforsøg) er 10
gange større for børn, der har været udsat for vold i deres barndom.
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Budskabet med disse faktuelle oplysninger er, at der er meget langsigtede
konsekvenser for børns liv og levevilkår af at være vokset op med de sociale
belastninger, der er undersøgt i dette kapitel. Undersøgelserne i dette kapitel
har omhandlet børn, der er født i 1966, og som er blevet fulgt i en 15 årige
periode fra 1979 til 1993. Der er tale om en undersøgelse af både relativt ofte
forekommende belastninger som fx langvarig ledighed eller familieopløsning,
og af mere sjældent forekomende belastninger som psykisk sygdom blandt
forældrene eller vold mod barnet. Det afgørende er, at der i begge tilfælde kan
påvises en overhyppighed af belastning hos børnene, når de er vokset op.

Man kunne fristes til at håbe på, at det sociale systems evne til at tage hånd
om disse forhold har udviklet sig positivt siden de unge i denne undersøgelse
var børn, men resultaterne i det forrige kapitel, der handlede om forholdene
for nutidens 3½ årige tyder desværre ikke på dette. Og under alle omstændig-
heder viser denne undersøgelse, at belastninger, hvis langtidseffekter er un-
dersøgt i dette kapitel, også findes blandt en ikke ubetydelig del af nutidens
børn.

Resultaterne i dette kapitel viser således på deres egen ubehagelig facon,
hvad der kan være i vente for de 10 procent af danske 3½ årige, der i dag
vokser op i familier med sociale belastninger.

I kapitel 2 blev det understreget, at det er vigtigt ikke at glemme børnene i
den behandling, der tilbydes deres problemramte forældre. Metoden i den un-
dersøgelse, der primært anvendes i dette kapitel, understreger dette. Her er der
udelukkende anvendt registerbaserede oplysninger. Det betyder, at de sociale
belastninger kun er registreret, når der har været kontakt med en offentlig
myndighed. Men på trods af at langtidsledigheden, familieopløsningen, foræl-
drenes psykiske sygdom og volden mod barnet er registreret af en offentlig
myndighed, har den indsats, der har været gennemført, ikke haft en effekt, der
har reduceret de ramte børns risiko for selvdestruktiv adfærd til et niveau på
linje med børn, der ikke har haft sådanne belastninger i deres opvækst.
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Kapitel 4

Uddannelse og mønsterbrud

4.1 Social arv og uddannelse

Formålet med dette kapitel er dels at tegne et billede af de unge, der ikke går
i gang med en ungdomsuddannelse, dels at se på omfanget af såkaldt mønster-
brud blandt en gruppe af danskere, der voksede op i en periode, hvor der var
særligt fokus på muligheden for at skabe lighed gennem uddannelse – dvs.
fokus på at anvende uddannelsessystemet til netop at bidrage til flere mønster-
brud.

Uddannelse og opgøret med den negative sociale arv hænger snævert sam-
men. En meget stor del af den indsats, der har fundet sted for at udbygge ud-
dannelsessystemet, har bl.a. haft som sit formål at bidrage til, at alle med ev-
ner og lyst uanset social baggrund skulle have muligheden for at gennemføre
en kompetencegivende uddannelse. På trods af en omfattende udbygning af
uddannelsessystemet er der imidlertid stadig en ikke ubetydelig gruppe blandt
de unge, der ikke går i gang med en ungdomsuddannelse efter grundskolen, og
som derfor afskærer sig fra muligheden for at få en kompetencegivende ud-
dannelse.

I Danmark var det i 2001 15 procent af de unge i alderen 20 til 24 år, der
ikke havde en uddannelse udover grundskolen. Det er flere end i en række
lande, som vi normalt sammenligner os med jf. kapitel 9. Gruppen af unge, der
ikke har uddannelse ud over grundskolen, består dels af unge der har afbrudt
en ungdomsuddannelse, dels af unge der ikke har påbegyndt en ungdomsud-
dannelse. Kun omkring 5% af en ungdomsårgang går ikke i gang med en ung-
domsuddannelse.

Når uddannelse anses som vigtig både i det hele taget og i forbindelse med
indsatsen for at bryde den negative social arv er det fordi der er en sammenhæng
mellem uddannelsesniveau og muligheden for at placere sig på arbejdsmarke-
det. Når det gælder spørgsmålet om at bryde den negative sociale arv kaldes
denne sammenhæng mønsterbrud. Kapitlet afsluttes med en analyse af omfan-
get af mønsterbrud blandt danske unge, der i 1968 var 14 år og gik i 7. klasse.
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4.2 Unge der ikke påbegynder en ungdomsuddannelse

Unge fra familier med lav indkomst har sværest ved at komme i gang med en
ungdomsuddannelse. Selv om forældrenes indkomst og uddannelse hænger en
del sammen, har indkomsten en selvstændig betydning. Ses alene på uddan-
nelsens betydning, viser det sig, at hvis den unges far ikke har en erhvervs-
kompetencegivende udannelse, er chancen for, at den unge starter på en ung-
domsuddannelse også mindre. Blandt en stor del af familierne med lave ind-
komster befinder sig forholdsvis mange personer, som modtager overførsel-
sindkomster, fx på grund af ledighed og førtidspension.

Ringe boglige færdigheder (regne, skrive, læse og passe skolearbejdet) i
grundskolen øger helt afgørende sandsynligheden for, at de unge ikke kommer
i gang med en ungdomsuddannelse.

De boglige færdigheder kommer også til udtryk i, hvor mange almindelige
afgangsprøver, der er taget i 9. klasse, og hvor mange udvidede afgangsprøver,
der er taget i 10. klasse. Ikke overraskende viser det sig, at unge der har taget få
afgangsprøver i 9. klasse i mindre udstrækning går i gang med en ungdoms-
uddannelse. Og tilsvarende er det sådan, at hvis man går i 10. klasse uden at tage
prøver ud over dem, man havde med sig fra 9. klasse, da er sandsynligheden for
at komme i gang med en ungdomsuddannelse også mindre, end hvis man var
gået direkte ud af 9. klasse. Generelt viser det sig, at udskydelse af valg af ud-
dannelse har en selvstændig negativ betydning for de unges chance for at kom-
me i gang med en ungdomsuddannelse. Der er således en tendens til, at unge,
som ikke påbegynder en ungdomsuddannelse lige efter grundskolen, har mindre
chance for overhovedet at komme i gang med en uddannelse sammenlignet med
andre unge, som ellers ligner dem. Nogle af de unge som ikke straks går i gang,
kan dog på det personlige plan tænkes at have problemer, som betyder, at de
føler behov for at vente lidt med at tage en beslutning. Selv om det for nogle
unge kan være hensigtsmæssigt at tage en pause fra uddannelsessystemet, er det
dog for de fleste ikke tilfældet. Hverken for dem selv eller for samfundet, hvis
ønsket på langt sigt er, at de gennemfører en ungdomsuddannelse.

De unges udskydelse af uddannelsesvalg kan tænkes at hænge sammen med
erhvervs- og uddannelsesvejledningen, som hidtil er kommet for sent ind i
grundskoleforløbet, og som ikke i tilstrækkeligt omfang har nået de udsatte
grupper – det vil bl.a. sige de unge, som ikke påbegynder en ungdoms-
uddannelse. En del af de unge, som ikke påbegynder en ungdomsuddannelse,
mener ikke, at de har fået uddannelses- og erhvervsvejledning. Det kan skyl-
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des, at de ikke har modtaget vejledning, og/eller at vejledningen har haft en
form og et indhold, som ikke har sat sig bevidste spor. Nogle kan have glemt,
at de har fået vejledning, da det er nogle år siden, de forlod uddannelsessyste-
met. Men alligevel peger dette på, at vejledningen bør sættes ind tidligere i
grundskolen, og at den bør gøres langt mere målrettet mod de udsatte grupper:
de unge fra familier med ringe sociale kår, herunder med en eller begge foræl-
dre på overførselsindkomst, og med mindre gode boglige færdigheder.

Ud over en målretning af vejledningen er der også behov for at diskutere,
hvordan flere unge kan komme til at opleve boglige sejre i grundskolen, evt.
gennem integration af boglige og ikke-boglige fag.

De unges boglige præstationer følges tæt af deres holdninger til betydnin-
gen af uddannelse. Jo dårligere boglige færdigheder, og jo mindre tro på, at
uddannelse øger chancerne på arbejdsmarkedet, desto mindre sandsynlighed
er der for, at de unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Dertil kom-
mer, at unge, som ikke går i gang med en ungdomsuddannelse, i højere grad
mener, at uddannelse vil føre til stor studiegæld.

De unge, som ikke begynder på en uddannelse og ikke har planer om at gøre
det, begrunder oftest dette med, at de hellere vil tjene penge. Set i lyset af, at
forholdsvis mange af dem modtager overførselsindkomst eller er uden for ar-
bejdsstyrken, synes denne begrundelse for ikke at påbegynde en uddannelse
illusorisk, medmindre nogle oplever, at offentlige overførselsindkomster er en
måde at tjene penge på. På kort og længere sigt er begrundelsen derfor proble-
matisk. Et næsten lige så hyppigt og sammenhængende argument er, at de
unge har mere lyst til praktisk arbejde end at påbegynde en uddannelse. Sam-
tidig siger mange af de unge i restgruppen, at de har fået nok af at gå i skole.
Dette peger umiddelbart på, at en del af de unge, som ikke påbegynder en
ungdomsuddannelse, og som ikke har planer om det, oplever, at de eksiste-
rende uddannelsesmuligheder er for bogligt præget med for lidt praktisk ind-
hold. Spørgsmålet er derfor, om den nuværende boglige drejning af de er-
hvervsfaglige ungdomsuddannelser er med til at mindske mulighederne for at
få fat i denne del af restgruppen. Nogle af de unge blokerer over for boglig
lærdom, men kan faktisk blive dygtige, hvis de lærer det anderledes, fx mere
praktisk eller mere personligt. Dette viser sig bl.a. for en række unge, som går
i gang på en produktionsskole, som er et tilbud til unge i restgruppen. Derfor
taler noget for, at uddannelserne bør have en bedre sammenhæng mellem teori
og praksis – og måske i det hele taget mere praksis.
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4.3 Unge der afbryder en ungdomsuddannelse

Restgruppen består først og fremmest af unge, som afbryder en ungdomsud-
dannelse uden at begynde på en ny. Få unge afbryder en gymnasial ungdoms-
uddannelse uden hurtigt at komme i gang igen – kun godt 2 procent af en
ungdomsårgang. Til gengæld har godt 12 procent af en ungdomsårgang, påbe-
gyndt en erhvervsfaglig uddannelse, og afbrudt den uden at komme i gang
med en anden uddannelse.

Mens familiens indkomst har betydning for, om de unge går i gang med en
uddannelse, viser det sig, at den ikke betyder noget for, om de unge afbryder
deres ungdomsuddannelse. Det er altså ikke sådan, at det er unge fra hjem med
lave indkomster, der afbryder deres uddannelse. Det vil sige, at når først de
unge er kommet i gang, da mindskes betydningen af de sociale opvækstvilkår
(målt ved indkomst). Uddannelse gør så at sige fri. Dette peger på, at det i sig
selv har stor betydning at komme i gang med en ungdomsuddannelse, da de
unge herved bevæger sig ind på en vej, som kan øge chancen for, at de vil
komme til at klare sig bedre end deres forældre på arbejdsmarkedet mv. Det at
gå i gang med en uddannelse ser således ud til at kunne bryde den livsform og
de fremtidsperspektiver, som familien repræsenterer. Til gengæld viser det
sig, at de unges egen kunnen fortsat har betydning for, om de gennemfører
deres uddannelse eller afbryder. Det er nemlig sådan, at de unge med ringe
boglige færdigheder – og det gælder først og fremmest for pigerne – har større
risiko for at afbryde deres ungdomsuddannelse. Hvis du er pige og har et barn
er risikoen endnu større.

Forholdsvis mange unge, herunder afbryderne, siger, at de ikke har modta-
get uddannelses- og erhvervsvejledning. Dette peger på, at afbruddet er sket,
uden at der fra den pågældende uddannelsesinstitution er sat ind med råd og
vejledning. For nogle af de unge kan et snævert ønske om uddannelse og er-
hverv komme til at virke blokerende. En del af de unge afbrydere står måske
uden uddannelse eller arbejde, fordi de kun vil beskæftige sig med noget gan-
ske bestemt. I nogle tilfælde kan det snævre uddannelses- og erhvervsvalg
sandsynligvis ses i sammenhæng med en fraværende eller mangelfuld vejled-
ning. Det ser derfor ud til, at en del unge har valgt uddannelse uden overblik
og muligvis, at det manglende overblik har betydet, at de ikke kom i gang med
en anden uddannelse.

På det personlige plan ser afbryderne ud til at være mere usikre og frygt-
somme personer sammenlignet med dem, der ikke afbryder. De økonomiske
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bekymringer for fremtiden er større, de tror i mindre udstrækning på, at ud-
dannelse er en god investering, og deres selvværd er mindre. Dette sammen
med den begrænsede vejledning peger på, at der i langt større udstrækning bør
sættes ind med råd og vejledning over for de unge, som står over for at afbryde
deres uddannelse. Og da forklaringen på deres afbrud ofte er personlige eller
familiemæssige problemer, er det personlig eller psykologisk rådgivning, der
er brug for. Dette betyder, at uddannelsesinstitutionerne i betydeligt større om-
fang må indse, at ikke alle unge blot skal fagligt kvalificeres. Der er tale om
hele personer, som i perioder kan miste selvtilliden og troen på, at de kan
gennemføre en uddannelse. At koncentrere sig om disse ville formodentlig i
mange tilfælde give større effekt i forhold til restgruppens størrelse end at
gennemføre hvervekampagner over for potentielle elever.

Ser man nærmere på de der afbryder en ungdomsuddannelse, er der på
nogle få punkter forskelle inden for gruppen. Nogle af disse har betydning for,
hvem af afbryderne der ikke kommer i gang med en anden uddannelse. Det
viser sig nemlig, at de boglige færdigheder i grundskolen, er afgørende for, om
man kommer i gang igen efter en afbrudt uddannelse, og de unge med dårlige
boglige færdigheder har vanskeligt ved det. Også familiens indkomst spiller
en vis rolle, ligesom de bekymrede unge i lidt mindre udstrækning går i gang.

Motiver for at afbryde er først og fremmest, at den unge mistede interessen
for faget – det gjorde ca. halvdelen. Og det gælder på tværs af skoleformer, at
den begrundelse er den væsentligste. Når der ses på begrundelser i forhold til,
hvilke skoler de unge går på, ser de tekniske skoler ud til at have betydelige
problemer. Forholdsvis mange synes, at lærerne er for dårlige, og at det fag-
lige niveau er for lavt. Samtidig har en hel del haft problemer med at finde en
praktikplads. Det gælder i høj grad for unge med indvandrerbaggrund og
sprogproblemer. Andre er blevet trætte af den praktikplads, de har fundet. Det
er markant, at langt færre på handelsskolerne bruger disse argumenter for at
afbryde.

Omkring hver fjerde af afbryderne siger, at det sociale miljø på uddannel-
sen var for dårligt. Og nogle af afbryderne begrunder bruddet med uoverens-
stemmelser med en bestemt person, fx en lærer. Omvendt gælder, at en del
unge, som har haft overvejelser om afbrud, er kommet videre på grund af en
bestemt person – en lærer, vejleder e.l. – som har været særlig vigtig for dem.
En lærers eller vejleders engagement og interesse kan altså have stor betyd-
ning for de unge.
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Motiverne for at afbryde peger på, at der kan være behov for, at de enkelte
uddannelsesinstitutioner er mere opmærksomme på elevernes vurdering af
undervisningens kvalitet og dens pædagogiske tilrettelæggelse samt på god-
kendelsen af praktikpladser. Også større fokus på uddannelsens sociale miljø
og elevernes velbefindende ser ud til at være vigtig.

4.4 En karakteristik af unge uden ungdomsuddannelse

Der findes flere måder at beskrive de unge uden ungdomsuddannelse på. En
måde er de statistiske sammenhænge, der er beskrevet ovenfor. En anden må-
de er ud fra kvalitative studier – dvs. dybtgående samtaler med udvalgte unge
– at finde fælles karakteristika for unge uden ungdomsuddannelse, der kan
anvendes til at dele disse unge ind i særlige karakteristiske grupper. Formålet
med en sådan analyse er bl.a. at få et mere indgående kendskab til de enkelte
grupper, som kan anvendes i anbefalingerne af, hvad der skal til for at få dem
i gang med en ungdomsuddannelse.

For at kunne beskrive og forklare, hvem de unge der ikke har eller er i gang
med en ungdomsuddannelse er, skal man særligt have øje for tre forhold:

• For det første er det vigtigt at have en forståelse af, hvad det vil sige at være
ung i nutidens samfund, og dermed hvilke krav de unge stiller til sig selv, og
som stilles til dem fra deres omgivelser.

• For det andet er det vigtigt at have øje for de specifikke forskellige op-
vækstbetingelser, som forskellige grupper af unge har haft, og som har givet
dem forskellige forudsætninger for at tage en uddannelse og for at komme
ind på arbejdsmarkedet (social arv/socialpsykologiske mekanismer på indi-
vid/gruppe niveau).

• For det tredje er det vigtigt at have øje for, hvad det er for formelle og
uformelle strukturer og kulturer der møder de unge på såvel uddannelsesin-
stitutionerne som på arbejdsmarkedet (analyse på organisationsniveau).

På baggrund af en kvalitativ undersøgelse af unge, der ikke er i gang med en
ungdomsuddannelse er de unge ud fra forskellige teoretiske og empiriske kri-
terier inddelt i fire grupper: De opgivende, de praktiske, de vedholdende og de
flakkende.
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De opgivende

»De opgivende« er kendetegnet ved, at de har rigtig dårlige erfaringer fra
grundskolen. Typisk har de ikke haft mange om overhovedet nogen venner, og
de er blevet mobbet meget, særlig i de mindre klasser. De har ikke oplevet at
lærerne tog særlige hensyn til dem som personer, eller at lærerne satte effek-
tivt ind overfor de mobberier, som de blev udsat for. Gruppen af opgivende har
haft svært ved at følge med fagligt i flere fag, og mange af disse unge kan ikke
huske noget som helst positivt fra deres 9-10 år lange skolegang. Disse unge
kommer typisk fra brudte familier, hvor der har været en høj grad af ustabilitet
i opvæksten. De har således ofte oplevet mange skole- og bopælsskift samt
forskellige grader af omsorgssvigt fra deres forældre, der enten har haft per-
sonlige problemer og derfor ikke har formået at være følelsesmæssigt tilstede
for de unge og/eller har måttet arbejde så meget, at de unge har været overladt
til sig selv i en alt for tidlig alder. Resultatet for disse unge har været, at de
aldrig har kunnet regne med at få forældrenes opmærksomhed, opbakning og
omsorg, når de havde brug for det. Typisk har deres forældre selv klaret sig
dårligt i grundskolen og har kun en kort praktisk uddannelse eller ingen yder-
ligere uddannelse.

De praktiske

»De praktiske« har typisk været meget glade for kammeratskabet i grundsko-
len. De har haft det rigtig godt i frikvartererne, mens den mere faglige side af
skolegangen ikke lige har været noget, de gik så meget op i. De har forsøgt at
slippe så let om ved skolearbejdet som muligt og de har ikke klaret prøver og
eksamener særlig godt. Men de har haft et godt forhold til flere af lærerne i
skolen. Mange af denne gruppe af unge har valgt at tage på efterskole i 9. og/
eller 10. klasse, og det har været en rigtig god erfaring, ikke mindst fordi de
har haft mulighed for at vægte de mere praktisk orienterede fag, som de inte-
resserer sig for og på grund af det intense sociale samvær. Denne gruppe af
unge kommer typisk fra ikke særlig skole- og uddannelsesorienterede hjem.
Forældrene har kun en kort praktisk orienteret uddannelse eller er ufaglærte.
Mange af de unge i denne gruppe har boet samme sted hele deres liv og deres
forældre (eller evt. en ny stedforældre) lever i et stabilt følelsesmæssigt for-
hold. Ofte vælger de unge i denne gruppe at blive boende hjemme længe, fordi
det er praktisk, trygt, billigt og behageligt. Det er mange år siden, de har haft
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så meget med deres forældre at gøre, da de bedst kan lide at klare sig selv og
kun sjældent er hjemme i løbet af dagen/aftenen, men omvendt er hjemmet et
godt sted at få ordnet sit vasketøj og kunne hente mad i køleskabet og fx hente
omsorg, når man er syg. Forældrene er der, hvis den unge har brug for dem, og
de stiller sjældent krav hverken i forhold til at deltage i det huslige, familie-
samværet eller i forhold til at tage en uddannelse. Så længe den unge laver
noget og ikke kommer i »dårligt selskab«, får den unge lov til at passe sig selv
inden for familiens rammer.

De vedholdende

»De vedholdende« har haft det svært i grundskolen, hvor de ligesom »de op-
givende« har oplevet mobberier, få venskabsrelationer og mange skoleskift.
Men i modsætning til de opgivende har de vedholdende oplevet en vis succes
i forhold til det boglige. »De vedholdende« er ofte piger der ved at leve op til
kønsspecifikke idealer om orden og pænhed til en vis grad er lykkes i skole-
systemet. De har været »de stille piger« der altid lavede deres ting, afleverede
til tiden, huskede deres bøger og i det hele taget havde orden i sagerne. Typisk
har der også været en eller flere lærere der har været gode til at bakke dem op
undervejs. Denne gruppe af unge stiller nemlig meget høje krav til sig selv om
perfektionisme og orden. Kan de ikke leve op til dette eller får de ikke aner-
kendelse for det bryder deres verden hurtigt sammen. »De vedholdende« kom-
mer fra lige så ustabile hjem som beskrevet for »de opgivende«. De har såle-
des ofte oplevet mange skole- og bopælsskift, skilsmisse(r), og forskellige
former for omsorgssvigt i kortere eller længere perioder, men gennem alt den-
ne ustabilitet har de formået at få en vis stabilitet ind i deres liv ved at priori-
tere deres skolegang. De er vedholdende i forhold til uddannelsessystemet,
fordi de så gerne vil blive ved med at opleve den succes, som de alt andet lige
havde på det faglige område i grundskolen. Men det er meget svært for dem at
klare sig i de videre uddannelsesforløb, bl.a. fordi de i forhold til skolearbejdet
stiller så høje krav til sig selv, de kæmper mod mindreværdsfølelse og mang-
lende venskabsrelationer samt mod deres ikke uddannelsesorienterede fami-
liebaggrund, der ikke giver dem den fornødne støtte og opbakning i uddan-
nelsesmæssig sammenhæng.
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De flakkende

»De flakkende« er typisk unge, der har klaret sig meget godt i skolen, nogle
har endda været meget dygtige rent fagligt, og de har også haft relativt gode
sociale relationer i grundskolen. De har i hovedparten af deres opvækst ople-
vet forholdsvis stabile familierelationer med forældre, der det meste af tiden
har haft overskud til at bekymre sig for dem og endvidere er gået op i, at de
unge klarede sig godt i skolen. Forældrene har typisk kortere fagligt oriente-
rede uddannelser, og de forventer at de unge også tager en uddannelse. Mange
unge fra denne gruppe har lige som »de praktiske« med stor succes været på
efterskole i 9. og/eller 10. klasse. Men i modsætning til »de praktiske« oplever
»de flakkende«, at det særligt er de kreative fag, der er de spændende. Det er
fx musik, teater, journalistik eller foto. Noget andet der er typisk for denne
gruppe er, at der på et tidspunkt i deres liv indtræffer en eller nogle på hinan-
den følgende begivenheder der betyder, at de mister fodfæstet i deres liv i en
periode og derfor ryger ud af den ungdomsuddannelse som de var påbegyndt.
De flakker derefter noget handlingslammet rundt i udkanten af uddannelses-
systemet. Det kan fx være alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste fa-
milie, en konfliktfyldt skilsmisse, graviditet og fødsel, eller en mere diffus
opstået depression hos den unge. En del af disse unge har nogle meget speci-
fikke individuelle ønsker i forhold til uddannelse, og en del af disse går i krea-
tive retninger. »De flakkende« har faglige og personlige ressourcer til at indgå
i det eksisterende uddannelsessystem, men mangler måske lige at få styr på
nogle personlige problemer eller kriser, og hos mange ligger der endvidere et
ønske om at kunne få lov til at dyrke individuelle og ofte kreative interesser.

Ud fra dette kvalitative studie kan det således konkluderes, at unge der ikke
har fuldført og ej heller er i gang med en ungdomsuddannelse ikke er en ensartet
flok jf. også oversigten i tabel 4.1. Hvor nogle af de unge ville kunne indgå i det
eksisterende uddannelsessystem, hvis de bare får en smule støtte og vejledning,
er der andre af de unge, som har brug for en mere massiv indsats på flere fronter.
Problemet for »de praktiske« er således primært, at de ikke har tilstrækkelig
baggrundserfaring med den ’boglighed’, der præger uddannelsessystemet, mens
problemet for »de opgivende« alt andet lige er langt mere alvorligt.

For størstedelen af de unge i undersøgelsen gælder det, at de i større eller
mindre omfang er påvirket af negativ social arv. For disse unge vil det være
afgørende, at de uddannelser som de påbegynder, tager højde for at de ikke har
de bedste erfaringer med sig i bagagen fra grundskolen og mange endvidere
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befinder sig i socialt marginaliserede positioner og af forskellige grunde kan
have mere eller mindre skrøbelige personligheder, der fx ikke skal opleve me-
get modstand, før de dropper ud.

Man skal være opmærksom på, at der i gruppen af unge uden ungdoms-
uddannelse vil være unge, der har meget svært ved at overvinde modviljen
mod skolefag, og som har brugt meget energi på alt andet end det faglige i
grundskolen. Disse unges begavelse (forstået som deres evne til indlæring)
fejler sjældent noget, men de unge har på grund af bl.a. deres negative sociale
arv oplevet skolen som ”en fremmed kultur”, og de har brugt meget energi på
blot at overleve i de sociale og faglige sammenhænge og i en til tider kaotisk
livssituation. Derfor vil de have svært ved at klare teoretiske udfordringer
uden ekstra støtte og opbakning. De svage boglige/ teoretiske kompetencer
betyder endvidere, at de unges forudsætninger for at vælge er svækkede

Tabel 4.1 Oversigt over de fire typer af unge der ikke går i gang med en ungdoms-
uddannelse

Sociale forhold Kulturelle og økonomiske forhold

De opgivende Ustabil familiebaggrund og
omsorgssvigt. Dårligt fungerende
i sociale sammenhænge. Få eller
igen nære venner. Svage sociale
kompetencer.

Økonomisk smalhals i opvæk-
sten, perioder med enlig forsør-
ger. Ikke uddannelses orienteret
opvækst miljø. Svage boglige
kompetencer.

De praktiske Stabile familieforhold. Gode
sociale netværk og relationer.
Mange gode og nære venner.
Gode sociale kompetencer.

Forældre kort eller ingen uddan-
nelse og relativt lav indkomst
familiebaggrund, ikke uddannel-
ses orienteret miljø. Svage bog-
lige kompetencer.

De vedholdende Ustabil familiebaggrund og
omsorgssvigt. Dårligt fungerende
i sociale sammenhænge. Få eller
igen nære venner. Svage sociale
kompetencer.

Forældre kort eller mellemlang
uddannelse og relativ god ind-
komst dog også perioder med
smalhals pga enlig forsørger. Ud-
dannelses orienteret miljø. Rela-
tivt gode boglige kompetencer.

De flakkende Relativt stabile familieforhold.
Gode sociale netværk og relatio-
ner. Flere gode og nære venner.
Gode sociale kompetencer.

Forældre kort eller mellemlang
uddannelse og relativ god ind-
komst. Uddannelses orienteret
miljø. Relativt gode boglige kom-
petencer.

Kilde: Ulla Højmark Jensen & Torben Pilegaard Jensen (2003:13): Hvor gik det galt ? Unge uden uddan-
nelse og negativ social arv. Arbejdspapir 6 Udvalget om negativ social arv.
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Samlet kan man sige, at for de unge der ikke besidder de konkrete kvalifikatio-
ner som valget af uddannelse og arbejdsliv forudsætter – i mange tilfælde bog-
lige kvalifikationer – er det meget svært overhovedet at foretage disse valg.
De unges manglende boglige færdigheder fører altså til, at de mangler valg-
kompetence. Dette gælder særlig grupperne »de opgivende« og »de prakti-
ske«.

4.5 Mønsterbrydere

Den almindelige opfattelse af begrebet ’mønsterbrud’ er, at det omfatter per-
soner, der på trods af dårlige opvækstforhold klarer sig godt dvs. får en uddan-
nelse, placerer sig rimeligt på arbejdsmarkedet og får en pæn indkomst. Dette
er imidlertid en snæver opfattelse af mønsterbrud, der kun fokuserer på det
forhold, at nogle bevæger sig fra en dårlig udgangsposition til en bedre slut-
position. I analyserne her opfattes mønsterbrud bredere som de tilfælde, hvor
der forekommer såvel opadgående som nedadgående mobilitet imellem to ge-
nerationer med hensyn til fx erhvervsplacering.

Mønsterbryderanalyser handler nok om social mobilitet, men er kvalitativt
forskellige fra analyser af den sociale mobilitet, der interesserer sig for sam-
menhængen mellem fordelingen af socio-økonomiske goder mellem genera-
tioner. Mønsterbrud derimod handler om afvigelser fra den generelle meka-
nisme, at fordelagtige opvækstvilkår også giver fordelagtige livschancer.
Mønsterbryderanalysen i dette afsnit er bred, og interesserer sig både for de
op- og nedadgående undtagelser fra forældres/fædres uddannelsesmæssige
baggrund4 .

Den første indikatorvariabel for mønsterbrud vedrører den intergeneratio-
nelle sammenhæng imellem forældre og børns erhvervsplacering. Denne va-
riabel er konstrueret ud fra fordelingen i tabel 4.2 nedenfor og måler, om en
person har været enten op- eller nedadgående mønsterbryder eller ikke-mobil.

Som det fremgår af tabellen, er der en signifikant sammenhæng mellem
faders og respondentens egen erhvervsplacering i 47-årsalderen i 2001. Det
gælder, at faders erhvervsplacering i høj grad er af betydning for respondent-
ens egen arbejdsmarkedsposition i voksenlivet, og tendensen er, at jo højere

4. Analysen er baseret på data fra Socialforskningsinstituttets Ungdomsforløbsundersøgelse, der indehol-
der data om et repræsentativt udsnit af danskere, der gik i 7. klasse i 1968 – dvs. danskere født omkring
1954.
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faderen er placeret desto højere er også respondenten tilbøjelig til at være pla-
ceret. Sandsynligheden for at være funktionær med lederansvar er således
markant højere for børn af ledende funktionærer end for børn af ufaglærte
arbejdere. Omvendt er risikoen for at være på offentlig forsørgelse (dagpenge,
bistandshjælp, førtidspension) væsentligt højere for børn af fædre, som også
var på forskellige former for offentlig forsørgelse.

Ser vi på omfanget af den erhvervsmæssige mobilitet gælder det, at ca.
halvdelen af respondenterne i de lysegrå celler har oplevet en opadgående so-
cial mobilitet (47,7 procent). Godt en fjerdedel, 24,2 procent i de hvide celler,
har ikke bevæget sig, mens 28,1 procent er relativt dårligere placeret end deres
fædre, jf. i øvrigt tabel 4.3.

Tabel 4.2 Mobilitetstabel. Sammenhæng mellem fader og respondentens erhvervs-
placering.

2001. Procent og antal observationer i parentes.

Destination Offentlig Ufaglært Faglært Selv- Funktionær Funktionær I alt
forsørgelse stændig uden med

Udgangspunkt lederansvar lederansvar

Offentlig 19,0 26,2 9,5 4,8 11,9 28,6 100,0

forsørgelse (8) (11) (4) (2) (5) (12) (42)

Ufaglært 10,8 23,4 11,4 7,5 21,8 24,2 100,0

(55) (124) (58) (38) (111) (123) (509)

Faglært 13,3 9,8 16,3 7,3 22,0 31,3 100,0

(53) (39) (65) (29) (88) (125) (399)

Selvstændig 6,7 12,5 9,4 16,2 22,0 33,2 100,0

(55) (102) (77) (132) (180) (271) (817)

Funktionær uden 5,6 4,7 6,6 8,4 31,0 43,7 100,0

lederansvar (12) (10) (14) (18) (66) (93) (213)

Funktionær 7,9 4,4 5,4 9,3 29,5 43,5 100,0

med lederansvar (34) (19) (23) (40) (127) (187) (430)

Chi
2
 = 232,8, antal frihedsgrader = 25, p-værdi < 0,0001, gamma = 0,22, p-værdi for gamma = <

0,0001 (N = 2410). Kilde: Ungdomsforløbsundersøgelsen.

Kilde: Mads Meier Jæger (2003:12): Mønsterbrydere og social arv i Danmark. Arbejdspapir 7. Udvalget
om negativ social arv.
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Tabel 4.3 Fordeling af erhvervsmæssig mobilitet 2001

Procent Antal

Ikke mobil 24,2 582

Opadgående mobil 47,7 1150

Nedadgående mobil 28,1 678

I alt 100,0 2410

Kilde: Mads Meier Jæger (2003:12):
Mønsterbrydere og social arv i Danmark.
Arbejdspapir 7. Udvalget om negativ social arv.

Spørgsmålet er så, hvad der kan forklare den konstaterede erhvervsmæssige
mobilitet. Dette spørgsmål er søgt besvaret i en analyse, der inddrager en ræk-
ke baggrundsoplysninger om de pågældende personer.

For det første viser det sig, at mænds sandsynlighed for at være opadgående
(men ikke nedadgående) mobile er lavere end kvinders. Det skyldes til en vis
grad kodningen af den erhvervsmæssige mønsterbrydning ud fra mobilitetstabel-
len, hvor kvinder er mere tilbøjelige til at figurere som opadgående mobile, fordi
de har opnået højere kategoriserede erhvervspositioner (typisk funktionærjobs)
end deres fædre (især fædre med faglige uddannelser). Men som forventet er køn
ikke af særlig stor betydning for mønsterbrud i forhold til erhvervsmobilitet.

Af andre individuelle færdigheder er det interessant, at kognitive evner ikke
har signifikant indflydelse på sandsynligheden for at være mønsterbryder. Det
gælder imidlertid, at selv om der ikke kan spores en direkte effekt af kognitive
evner, så er disse af betydning for det opnåede uddannelsesniveau, selv når der
kontrolleres for social baggrund.

Uddannelsesniveau er en meget vigtig indikator for, om folk bliver møn-
sterbrydere eller ej.

Kombination af sociale omstændigheder i barndomshjemmet og respon-
dentens uddannelsesniveau er de vigtigste faktorer, som er af betydning for
den op- og nedadgående sociale mobilitet. Det er af stor betydning for sand-
synligheden for opadgående mobilitet, at respondenten tidligt i ungdommen
kommer i gang med en kompetencegivende uddannelse. Herefter finder vi i
voksenlivet en differentiering afhængig af hvilken form for uddannelse, den
enkelte har fået, både på sandsynligheden for at være op- og nedadgående
mobil. Respondenter, som enten ingen uddannelse har eller har en faglig ud-
dannelse, har både en markant lavere sandsynlighed for at være opadgående
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mobile og en højere sandsynlighed for at være nedadgående mobile sammen-
lignet med respondenter med lange videregående uddannelser.

Uddannelse er derfor en af de vigtigste faktorer, som medvirker til at frem-
me op- og nedadgående mønsterbrud med hensyn til erhvervsplaceringen i
voksenlivet.

Herudover er en række variable vedrørende den socio-økonomiske situation i
hjemmet af betydning for omfanget og typen af den sociale mobilitet. Indkomst-
fattigdom og relativ fattigdom er ikke signifikante, men det er derimod familie-
typen og forekomsten af alvorlig sygdom i barndomshjemmet. Det observeres,
at respondenter fra brudte familier og familier med sygdom har en positiv sand-
synlighed for at have opnået opadgående mobilitet i forhold til ikke at have
været mobile. Dette skyldes hovedsageligt, at der i datamaterialet er et sammen-
fald mellem en lav erhvervsplacering hos forældrene og forekomsten af sygdom
og familiebrud. Respondenter fra familier med sygdom og brudte familier har
derfor ”lettere” ved at figurere som opadgående mønsterbrydere; en omstændig-
hed, der også reflekteres i den omstændighed, at der omvendt ikke observeres
signifikante koefficienter for nedadgående mobilitet.

Mere interessant er det imidlertid, at boligformen i barndommen er af be-
tydning både for sandsynligheden for den op- og især nedadgående mobilitet.
Sammenlignet med respondenter opvokset i enfamilieshuse har respondenter
boende i lejligheder i etageejendomme og huse på landet større sandsynlighe-
den for at både være op- og nedadgående mønsterbrydere. De signifikante
estimater for opadgående mobilitet er ikke overraskende. Højere funktionærer
er også mest tilbøjelige til at bo i enfamiliesboliger, ligesom at ufaglærte, fag-
lærte og selvstændige fædre er mere tilbøjelige til at bo i etageejendom eller
på landet. De positive estimater for at være nedadgående mobil påkalder sig
opmærksomhed. Det observeres, at respondenter opvokset i etageejendomme
og på landet har en markant større sandsynlighed for at være nedadgående
mønsterbrydere end respondenter opvokset i enfamiliehuse sammenlignet
med de ikke mobile respondenter. Meget tyder derfor på, at boligsituationen
også er af betydning for sandsynligheden for at være mønsterbryder, og at
dårlige opvækstforhold forøger risikoen for negativt mønsterbrud.

Endelig ses det, at forældrenes uddannelsesniveau er af betydning. Sand-
synligheden for at være opadgående mobil er større for respondenter med
fædre med alle niveauer af uddannelsesmæssige kvalifikationer lavere end
fædre med studentereksamen. Dette skyldes hovedsageligt, at fædre med lav
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uddannelse også typisk er beskæftiget i ufaglært og faglært arbejde, og at børn
heraf er mere tilbøjeligt til at være socialt opadgående. I analysen kan der ikke
korrigeres for den absolutte strukturelle mobilitet imellem generationerne;
dvs. at samfundsmæssige forandringer i økonomien og arbejdsmarkederne
skaber en generel opadgående social mobilitet. Det er derfor svært at sige,
hvor meget af den observerede effekt, der kan tilskrives strukturel mobilitet,
og hvor meget der er ”nettoeffekten” af fædrenes uddannelsesniveau.

Sammenfattende fortæller analysen af op- og nedadgående mobilitet med
hensyn til erhvervsplacering, at det positive mønsterbrud først og fremmest
hænger sammen med respondentens uddannelsesforløb – for det første i den
forstand, at det er vigtigt at være i gang med eller have gennemført en kompe-
tencegivende uddannelse relativt tidligt i ungdommen, og for det andet, at ud-
dannelsesniveauet i sig selv er vigtigt. Denne omstændighed er særlig tydelig
for respondenter, som ingen uddannelse fik, for hvem sandsynligheden for
opadgående mobilitet er dårlige, og hvor tilbøjeligheden til at være nedadgå-
ende mønsterbryder er uforholdsmæssig høj. Herudover er den socio-økono-
miske, og ikke mindst faders uddannelsesniveau og sociale baggrund (familie-
forhold, sygdom, boligforhold) af betydning. Det er i denne forbindelse særlig
interessant, at dårlige boligforhold bidrager markant på risikoen for at være
nedadgående mønsterbryder.

4.6 Sammenfatning og refleksion

Baseret på undersøgelserne i dette kapitel kan man bl.a. konstatere, at:

• Unge fra familier med lav indkomst har sværest ved at komme i gang med
en ungdomsuddannelse.

• Restgruppen består først og fremmest af unge, som afbryder en ungdoms-
uddannelse uden at begynde på en ny.

• 12 pct. af en ungdomsårgang begynder en erhvervsfaglig uddannelse, men
afbryder den uden at komme i gang med en anden uddannelse. Mens kun 2
pct. af en ungdomsårgang afbryder en gymnasial uddannelse uden at kom-
me i gang med en anden uddannelse.

• Unge der ikke har fuldført og ej heller er i gang med en ungdomsuddannelse
ikke er en ensartet flok.

• Uddannelsesniveau er en meget vigtig indikator for, om folk bliver møn-
sterbrydere eller ej.
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Det fremgår således relativt tydeligt af analyserne, at der er en række socio-
økonomiske årsager til, at der er en gruppe af unge, der ikke kommer i gang
med en ungdomsuddannelse, og som derved løber en risiko for ikke at kunne
placere sig på arbejdsmarkedet. Selv om det sammenlignet med andre lande jf.
kapitel 9 kan konstateres, at det danske arbejdsmarked tilsyneladende er bedre
til at rumme personer uden uddannelsesmæssige kvalifikationer, så er der in-
gen tvivl om, at ens livschancer hænger snævert sammen med, om man får en
uddannelse eller ej. Det understreges af analysen af mønsterbrud, der viser en
klar sammenhæng mellem opadgående social mobilitet og uddannelsesni-
veau. Analyserne viser desuden, at der er et særligt problem for de, der ikke
kommer i gang med en uddannelse umiddelbart efter grundskolen. Uanset år-
sagen til dette viser det sig, at det er ulige vanskeligere for denne gruppe at
komme i gang med en uddannelse i det hele taget. Endelig peger analyserne
på, at gruppen af unge, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse er en
meget forskelligt sammensat gruppe, og det fremgår, at indsatsen for at få dem
i gang med en uddannelse får størst effekt, hvis der tages højde for denne
forskellighed.
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Kapitel 5

Fattigdom

5.1 Social arv og fattigdom

Der er en række argumenter for at bekæmpe børnefattigdom. Dels er det et
problem her og nu, at nogle børn vokser op i væsentlig dårligere kår end andre.
Dels er det et langsigtet problem, at nogle børn ikke får de samme muligheder
som andre ved at blive udsat for negativ social arv, sådan som det vil fremgå
nedenfor.

Fattigdom blandt børn forringer deres livskvalitet ved at give dem mindre
velfærd på en række områder, det være sig forbrugsmæssigt, socialt og sund-
hedsmæssigt. Som borgere strider det mod generelt accepterede normer i sam-
fundet om alles ret til at leve et godt og anstændigt liv. Børn er mere udsatte
end voksne ved i ringe grad at kunne påvirke deres egne levevilkår, hvorfor
der hviler et særligt ansvar fra andres/samfundets side til at hjælpe sådanne
børn ud af fattigdom. Det fremgår da også af FN’s børnekonvention, som Dan-
mark ratificerede i 1991, at børn bl.a. har ret til social sikkerhed (artikel 26),
en ordentlig levestandard (artikel 27) og uddannelse (artikel 28).

De langsigtede argumenter for at bekæmpe fattigdom blandt børn består i
risikoen for, at børn bærer fattigdommen med sig i voksenlivet – den negative
sociale arv – og dermed både får et økonomisk set dårligere liv som barn og
som voksen. Hvis således den sociale mobilitet i samfundet er beskeden, vil
der være en relativ stor sandsynlighed for, at det er de samme, der mærker
fattigdom hele livet igennem. Det kan også ud fra et samfundsøkonomisk per-
spektiv vise sig at være et problem, idet det kan indebære, at uddannelsesmæs-
sigt set egnede personer ikke får mulighed for at gennemføre en sådan, hvor-
ved der bliver tale om et uudnyttet uddannelsespotentiale i samfundet. Et pro-
blem som understreges af mange tilkendegivelser om, at Danmarks økonomi-
ske fremtid mere end nogen sinde er afhængig af uddannelses- og videns-
kapital. Det er så meget mere problematisk med udsigten til mangel på ar-
bejdskraft i de kommende år og årtier begrundet i en ændret demografisk sam-
mensætning i befolkningen med forholdsvis flere ældre, og især gamle.
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5.2 Omfanget af økonomisk fattigdom blandt danske børn

Når man ser på børns økonomiske opvækstvilkår, fremgår det, at et stort flertal
oplever gode kår. Andelen af børn i fattige familier er for det første meget lav,
og den er fra 1983 til 2000 faldet fra 6,2 pct. til 3,0 pct. jf. tabel 5.1. Der var
med andre ord tale om en betydelig forbedring af børns økonomiske vilkår i
Danmark i løbet af de sidste 20 år.

Tabel 5.1 Børn fordelt efter familiens placering i indkomstkvartil
1

1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil Fattige(1) I alt

1983 26,4 31,7 28,0 14,0 6,2 100

2000 24,7 32,4 28,2 14,7 3,0 100

1) Den disponible ækvivalenskorrigerede indkomst (eksponentiel skala I) med kvartilinddeling
foretaget med inkludering af alle familier med eller uden børn. Fattigdom er defineret som æk-
vivalenskorrigeret disponibel indkomst under 50 pct. medianindkomsten.

Kilde: Jens Bonke (2003:6): Dårlige økonomiske forhold som risikofaktor. Arbejdspapir 5.
Udvalget om negativ social arv.

Forklaringen på børns forbedrede økonomiske vilkår fra 1989 til 1999 kan
først og fremmest tilskrives en mindre arbejdsløshed blandt børnefamilier –
og andre familier – og at børnenes forældre arbejder mere end tidligere . Alene
det, at kvinder fuldtidsbeskæftigelse er steget fra 65 pct. til 86 pct. i perioden
har bidraget til bedre økonomiske vilkår i børnefamilier. Det hører imidlertid
også med, at der i en relativ lige indkomstfordeling som den danske kun skal
relativt få ændringer til i grænserne mellem de forskellige kvartiler – eller
andre afgrænsninger – for at relativt mange ændrer placering i indkomstfor-
delingen. Forandringerne fra 1983 til 2000 skal derfor tages med forbehold,
når det gælder en beskrivelse af ændringer i levevilkår over tiden.

Der er umiddelbart to forklaringer på, at nogle børn vokser op i familier
med relativt lave indkomster. Den ene er, at forældrene enten ikke har nogen
uddannelse eller kun en kortere, hvorfor indkomsten bliver lavere sammenlig-
net med længere uddannede forældres. En anden forklaring er, at forekomsten
af ledighed blandt forældrene indebærer lavere indkomst. Endelig kan foræl-
drenes civilstand også spille ind, hvilket viser sig ved, at enlige forældre oftere
tilhører lavindkomstgruppen (1. kvartil) end par-forældre, hvilket bl.a. kan
henføres til disses større sandsynlighed for ikke at have beskæftigelse eller i
det hele taget at være på arbejdsmarkedet . Det er da også især børn af enlige
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mødre, der oplever, at familien har en midlertidig indkomst, nemlig 27 pct. af
sådanne børn mod kun 12 pct. af børn hos enlige fædre, og 9 pct. af alle børn
i familier med midlertidig overførselsindkomst som hovedindkomstkilde i
1999. Dette billede afspejler sig i placeringen i indkomstfordelingen, som i
1999 viste, at 19 pct. af børn med enlige mødre tilhørte den laveste indkomst-
gruppe mod 8 pct. i den højeste, mens de tilsvarende procenter for børn i fami-
lier med både en mor og far er 3 pct. og 47 pct.

Ser man på hele barndommen, giver det statistiske materiale nogle be-
grænsninger, idet kun perioden 1980 og frem til i dag er dækket
registermæssigt. Det er derfor kun for børn, der blev født omkring 1980, at det
i dag er muligt at give en hel levnedsskildring, hvad angår deres økonomiske
opvækstvilkår. For børn, som var 17-årige i 1999, gælder, at 12 pct. er vokset
op i familier, hvis gennemsnitlige husstandsbruttoindkomst for perioden
1983-99 lå i 1. kvartil jf. tabel 5.2. For de 17-årige, der hele livet har boet hos
begge forældre, er andelen af tilsvarende familier på 4 pct., mens den for unge,
der er vokset op hos deres enlige forældre, er på 52 pct. Det svarer til, at sand-
synligheden for at vokse op i en familie med lav indkomst er 13 gange større,
hvis man bor hos en enlig forælder sammenlignet med hos begge forældre. Et
tilsvarende billede viser sig, når børnene inddeles efter forældrenes modta-
gelse af overførselsindkomst henholdsvis ledighedsomfang. Børn opvokset
med kun den ene forælder har således 16,5 gange så stor sandsynlighed for at
dennes bruttoindkomst for over halvdelens vedkommende har bestået af over-
førselsindkomst (33 pct. mod 2 pct.). Og hvad angår ledighed er sandsynlighe-
den for et ledighedsomfang på over 40 pct. 6 gange så stor for et barn af en
enlig forælder sammenlignet med børn opvokset med begge forældre (18 pct.
mod 3 pct.). Der er derimod ikke den store forskel i, hvorvidt disse børn ople-
ver at forældrene på et tidspunkt har været ledige – 26 pct. mod 28 pct. – idet
det er omfanget, der varierer markant med forældrenes civilstand.
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Tabel 5.2 17-årige pr. 1. januar 2000 fordelt efter familietype og deres familiers gennem
snitlig indkomster

1
, overførselsindkomst som andel af bruttoindkomst,

og ledighedsgrad.1983-1999.

Gns. Overførselsindkomst- Ledigheds-andel
Indkomst

1
andel >50 af

bruttoindkomst

1. kvartil 0 >40

Kun hos begge forældre 4 2 28 3

Kun hos enlig forældre 52 33 26 18

Med 3 eller flere voksne
2

21 13 9 11

I alt 12 6 22 7

1) Husstandsbruttoindkomst ækvivalenskorrigeret (OECD-skala). Kvartilinddeling foretaget med
inkludering af alle familier inkl. og ekskl. børn.

2) Over 18-årige.

Kilde: Jens Bonke (2003:7): Dårlige økonomiske forhold som risikofaktor. Arbejdspapir 5. Udvalget
om negativ social arv.

I de fleste undersøgelser af børn, der vokser op i økonomisk fattigdom, anven-
des 50 pct. af medianen til at afgrænse fattige fra ikke-fattige børnefamilier.
Hvis således den disponible indkomst i familien udgør under 50 pct. af den
midterste indkomst – medianen – korrigeret for antallet af familiemedlemmer
og deres alder, betegnes husstandsmedlemmerne inklusive eventuelle børn
som værende økonomisk fattige. Opgjort på denne måde og ud fra forældrenes
egne angivelser af husstandens disponible indkomst i forbindelse med inter-
view kan omfanget af børnefattigdom i Danmark i 2001 opgøres til 4,8 pct. af
samtlige børn (<18 år) svarende til ca. 56.000 børn jf. tabel 5.3. Igen er der
store forskelle mellem børn hos enlige forældre og børn hos par. For først-
nævnte er andelen af økonomisk fattige børn således beregnet til 22,0 pct. mod
3,3 hos sidstnævnte.

Tabel 5.3 Økonomisk fattige og udsatte børn i procent. 2001.

(Antal observationer) Enlig forælder Begge forældre Alle
(118) (1404) (1522)

Andelen af børn i fattige familier
1

22,0 3,3 4,8

Andelen af børn i udsatte familier
2

22,0 3,8 5,2

Andelen af børn i fattige eller udsatte familier 44,0 7,1 10,0

Kilde: Jens Bonke (2003:8): Dårlige økonomiske forhold som risikofaktor. Arbejdspapir 5.
Udvalget om negativ social arv.
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I nyere fattigdomsforskning taler man imidlertid ikke kun om økonomisk fat-
tigdom, men også om økonomisk udsathed. Udsathed kan bl.a. afgrænses til at
omfatte familier, der har svært ved at få pengene til at slå til og samtidig ikke
har for store indkomster, idet problemerne i så tilfælde alt andet lige må for-
modes at være lettere at kunne løse gennem afhændelse af formue og/eller
optagelse af lån. Hvis familier, der tilkendegiver, at de har meget svært eller
blot svært ved at få pengene til at slå til uden at være fattige (<50 pct. median
indkomsten), og samtidig tilhører lavindkomstfamilier (25 pct. fraktilen) kan
det beregnes, at 5,2 pct. af alle børn lever i økonomisk udsatte familier jf. tabel
5.3. Igen er andelen væsentlig større blandt børn hos enlige forældre end
blandt børn hos par (22,0 mod 3,8). Det betyder at 10,0 pct. af samtlige børn
enten lever i økonomisk fattigdom eller økonomisk udsatte familier i 2001.

5.3 Social arv og økonomisk fattigdom

Når det kommer til konkrete målinger af social arv og økonomiske forhold i
form af empiriske undersøgelser melder der sig en række spørgsmål, der skal
tages stilling til. Hvor lang tid skal der eksempelvis gå, dvs. hvornår i opvæk-
sten måler man relevante karakteristika hos forældrene, og hvilken alder skal
børnene have nået, før man kan tale om, at noget er nedarvet. Således må
børnene have nået en vis alder, før de har mulighed for at få en uddannelse, og
dermed kan erhverve sig en ordinær indkomst. Tilsvarende taler en vis ar-
bejdsmarkedserfaring for, at børnene skal have nået en vis alder, før det er
relevant at sammenligne deres forhold med deres forældres, dengang børnene
boede hjemme. Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt, at forældre og
børns forhold blev sammenlignet på tidspunkter, hvor disse befandt sig i sam-
me livsfase i forhold til uddannelse og livsløbsplacering. Og endnu mere ide-
elt ville det naturligvis være, hvis børnene og forældrenes ”permanente”
(langtids-)indkomster, dvs. de akkumulerede indkomster gennem voksenlivet,
kunne beregnes og sammenlignes.

En undersøgelse fra DØR (2001) sammenholder 35-39-åriges egne ind-
komstforhold for perioden 1995-99 med forældrenes indkomst i 1980, hvilket
indebærer, at børnene er længere henne i livsløbet og flere har afsluttet deres
uddannelse.

Når det gælder sammenhængen mellem forældrenes og børnenes placering,
er det ifølge DØR (2001) især i 1. kvintil og i 5. kvintil, at der er tale om social
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arv jf. tabel 5.4. Således er børn af forældre med de laveste indkomster 41 pct.
overrepræsenterede i samme indkomstgruppe, mens de er 34 pct. underrepræ-
senterede i den øvre ende af fordelingen, nemlig med –34 pct. i 5. kvintil.
Tilsvarende er børn af forældre med de højeste indkomster 57 pct. overrepræ-
senterede indenfor deres egen tilsvarende 5. kvintil, og samtidig underrepræ-
senterede med –25 pct. i 1. kvintil. At der også er en vis overrepræsentation af
”lavindkomst-børn” i 2. kvintil kan dels hænge sammen med ”indkomst-op-
drift” generationerne imellem, dels at nogle ”individuelt” bryder den sociale
arv.

Tabel 5.4 35-39-årige fordelt efter forældrenes bruttoindkomst i 1980 og egen brutto-
indkomst i 1995-99

1
.

2. generation: 1. kvintil 2. kvintil 3. kvintil 4. kvintil 5. kvintil

1. generation:

1. kvintil 41 15 –4 –16 –34

2. kvintil 4 8 7 –1 –16

3. kvintil –5 6 6 5 –11

4. kvintil –12 –2 4 7 6

5. kvintil –25 –25 –11 6 57

1) Angiver andelen indenfor den pågældende forældreindkomstkvintil divideret med den tilsva-
rende andel for samtlige kvintiler fratrukket 100. Indekset udtrykker derfor over- hhv. underrepræ-
sentationen for, at børn af forældre tilhørende en given indkomstgruppe selv tilhører den samme
gruppe.

Kilde: Jens Bonke (2003:16): Dårlige økonomiske forhold som risikofaktor. Arbejdspapir 5. Udvalget
om negativ social arv.

I de fleste undersøgelser af social mobilitet er det ikke forældrenes og børne-
nes bruttoindkomster, der sammenlignes, men derimod faderens og sønnens
lønninger. Hvis således især faderen er rollemodel for sønnen, er det forvente-
ligt at finde en klarere sammenhæng mellem deres aflønninger end mellem
forældrenes og børnenes – døtre og sønner – indkomster. I tabel 5.5 sammen-
lignes 32-36-årige drenges timelønninger i 1997-99 med deres fædres time-
lønninger 1980-82. Denne analyse synes at bekræfte, at den sociale arv især i
den øvre ende af fordelingen er større – den sociale mobilitet mindre – når det
kun er fader-søn forholdet, der anvendes som mål for arven/mobiliteten, end
hvis begge forældres indkomster og både piger og drenges indkomster indgår
i beregningerne.
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Tabel 5.5 Social mobilitet. 13-17 års kohorte – 1980 ift. 1999.Faderens hhv. sønnens
timeløn

1
.

2. generation: 1. kvintil 2. kvintil 3. kvintil 4. kvintil

1. generation:

1. kvartil 44 4 16 ..

2. kvartil –12 12 20 –20

3. kvartil –8 –8 0 16

4. kvartil –28 –4 .. 68

1) Se note til tabel 8.

.. <10 observationer

Kilde: Jens Bonke (2003:17): Dårlige økonomiske forhold som risikofaktor. Arbejdspapir 5. Udvalget
om negativ social arv.

Ser man alene på negativ social arv, som denne sædvanligvis opgøres – en ækvi-
valenskorrigeret indkomst mindre end 50 pct. af medianindkomsten – er sand-
synligheden for at ”arve” fattigdom på 35 pct. sammenlignet med en sandsyn-
lighed på 21 pct. for børn af ikke-fattige forældre jf. tabel 5.6. Der er med andre
ord en oversandsynlighed på 1½ gang for selv at blive fattig et tilfældigt år –
1999 – når man i 13-17-års-alderen har oplevet fattigdom hjemme.

Tabel 5.6 Negativ social arv. 13-17-års kohorte – 1980 ift. 1999. Procent.

2. generations sandsynlighed
for fattigdom

1. generation:

Fattige (<50% median)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Ikke fattige (>,=50% median)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Kilde: Jens Bonke (2003:18): Dårlige økonomiske forhold som risikofaktor. Arbejdspapir 5. Udvalget
om negativ social arv.

Hvorvidt den negative økonomiske/sociale arv eller den økonomiske/sociale
mobilitet er stor eller lille, er naturligvis et politisk spørgsmål. De begrænsede
muligheder for at gennemføre undersøgelser over udviklingen i økonomisk
social arv gør det endvidere vanskeligt at vurdere, om tidligere politikker og
andre tiltag har virket positivt eller negativt på omfanget af social arv. Det er
imidlertid muligt at sammenligne den sociale mobilitet i Danmark med mobi-
liteten i andre lande, og derigennem indirekte vurdere, hvilke forhold der kan
være af betydning for mobilitetens omfang og karakter i Danmark jf. kapitel 9.
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5.4 Sammenfatning og refleksion

Baseret på undersøgelserne i dette kapitel kan man bl.a. konstatere, at:

• Andelen af børn, der oplever at deres familie tilhører den økonomisk dår-
ligst stillede del af befolkningen, er faldet fra 6 pct. i 1983 til 3 pct. i 2000.

• Sandsynligheden for at vokse op i en familie med lav indkomst er 13 gange
større, hvis man bor hos en enlig forælder sammenlignet med, hvis man bor
hos begge forældre.

• Omfanget af børnefattigdom i Danmark i 2001 kan ud fra forældrenes egne
interviewoplysninger om deres indkomst opgøres til 4,8 pct. af samtlige
børn under 18 år – svarende til ca. 56.000 børn.

• Sammenhængen mellem forældres og børns placering i indkomsthierarkiet
er særlig kraftig for de bedst stillede og de dårligst stillede.

Der er på den ene side ingen tvivl om, at den historiske bestræbelse på at
udrydde fattigdommen er en af velfærdsstatens succeser. Det er en meget lille
del af danske børn, der vokser op i fattigdom. På den anden side ser det ud til,
at en uforholdsmæssig stor del af de børn, der så vokser op i fattige kår, også
selv ender med at blive placeret nederst ved bordet. For den enkelte vil der
være mange ulemper forbundet med at vokse op i fattigdom. Samfundsmæs-
sigt er det desuden et problem, fordi analyser bl.a. omtalt i kapitel 4 viser, at
det især er børn af forældre med lave indkomster, der har svært ved at komme
i gang med en uddannelse. Lav indkomst vil også ofte være forbundet med en
række andre risikofaktorer i barndommen jf. kapitel 3.
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Kapitel 6

Social arv og sundhed

6.1 Social arv og sundhed

Negativ social arv er et vigtigt tema i sundhedsforskning. Igennem forskning
i sociale helbredsmæssige uligheder er det muligt at afdække processer, der er
med til at forme helbredet hos børn og unge i deres opvækst og i deres senere
voksenliv. Afdækningen af processerne bag den negative sociale arv muliggør
sundhedspolitiske tiltag til reduktion af den negative sociale arv. En reduktion
af den negative social arv vil have stor betydning for en forbedring af den
almene sundhedstilstand.

Negativ social arv betyder i forhold til sundhedsforskning, at voksne fra
lavere socialgrupper eller med svære sociale problemer har et ringere helbred,
samtidigt med at deres børn også er belastet af flere helbredsproblemer både i
barndommen og i resten af livet.

I sundhedsforskningens arbejde med at belyse faktorer for og konsekvenser
af den helbredsmæssige sociale ulighed er livsløbsperspektivet et vigtigt ud-
gangspunkt. Dette begreb rummer den forståelse, at tidligere påvirkninger kan
have helbredsmæssige konsekvenser senere i livet. Disse konsekvenser kan
for det første skyldes belastninger på ganske bestemte tidspunkter (kritiske
perioder), som har medført skader på helbredet resten af livet. For det andet
kan konsekvenserne, i form af øget risiko for helbredsproblemer, skyldes be-
lastninger og påvirkninger i særlige sensitive perioder. Den tredje vinkel på
livsforløbsperspektivet er, at der sker en opbobning af skadelige påvirkninger,
som derfor har betydelige konsekvenser for helbredstilstanden.

Når der i sundhedsforskningen ud over biologiske forhold, også tages højde
for socioøkonomiske forhold arbejdes der med begrebet social programme-
ring. Social programmering (social arv) betyder, at sociale og psykosociale
påvirkninger i barndom og ungdom kan have alvorlige konsekvenser for hel-
bredsforhold resten af livet.

Resultaterne af sundhedsforskningens mange helbredsundersøgelser og en
gennemgang af den løbende sundhedsstatistik viser, at der er store forskelle
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mellem forskellige sociale grupper både med hensyn til dødelighed, livstru-
ende sygdom, sygdom, der reducerer livskvalitet, og med hensyn til de fakto-
rer, der er afgørende for sygelighed og dødelighed.

En væsentlig forudsætning for at kunne reducere den sundhedsmæssige so-
ciale ulighed er et kendskab til de mekanismer, der producerer sundhedspro-
blemer og sociale forskelle i sundhedstilstanden hos børn, unge og voksne, samt
et kendskab til hvad der karakteriserer de grupper, der har særligt dårligt helbred.

De mange undersøgelser af sociale og psykosociale forholds betydning for
helbredet kan opdeles i to hovedtyper. Den ene type undersøgelse tager ud-
gangspunkt i børn og unges helbredstilstand, mens den anden type undersø-
gelse tager udgangspunkt i voksnes helbredstilstand. Når fokuset lægges på
voksnes helbredsstilstand, viser mange undersøgelser, at det også er vigtigt at
tage højde for andre faktorer end de socioøkonomiske forhold i barndommen.
Dette kunne fx være de socioøkonomiske forhold, man har som voksen, samt
andre levevilkår, der har stor betydning for ens helbred, fx rygning.

6.2 Sundhedsmæssig social ulighed blandt voksne

I en undersøgelse5  fra 2000 belyses betydningen af socioøkonomiske forhold
i barndommen og voksenlivet på den sundhedsmæssige sociale ulighed blandt
voksne.

Både med hensyn til langvarig sygdom og selvvurderet helbred er der en
klar systematik, således at der blandt dem, der har kortest samlet uddannelse,
er klart flere, der har en langvarig sygdom, end blandt de, der har længere
uddannelse. Ligeledes gælder det, at andelen, der synes deres helbred er virke-
ligt godt, er klart størst blandt de, der har en lang uddannelse sammenlignet
med de, der har en kort.

Med hensyn til langvarig sygdom er der en klar sammenhæng med sociale
forhold i barnealderen. Der er flere med en langvarig sygdom blandt dem, hvis
fædre var ikke faglærte, end hvis fædrene var højere funktionærer. Det gælder
både for mænd og kvinder jf. figur 6.1 og 6.2

Undersøgelsen viser i forhold til de voksnes rygevaner, at andelen af de, der

5. Undersøgelsen er baseret på data fra sundheds- og sygelighedsundersøgelsen år 2000. Dataindsam-
lingen er foregået ved hjemmebesøg med interview samt en efterfølgende postspørgeskemaundersøgelse.
Den samlede deltagerprocent for interviewdelen er på 74,2 (n=16.690). Datamaterialet omfatter den voks-
ne befolkning fra 16 år og opefter.



67Videnopsamling om social arv

har røget på et eller andet tidspunkt, er størst blandt dem, der ikke angav at
have nogen far ved 14 års alderen, efterfulgt af dem, hvis far var ufaglært. Den
mindste andel af rygere findes blandt dem, hvis fædre var mellemfunktionærer
eller selvstændig erhvervsdrivende.

Selv om undersøgelsen viser en sammenhæng mellem socioøkonomiske
vilkår i barndommen og den sundhedsmæssige tilstand hos voksne, skal man
dog være opmærksom på, at effekten af denne sammenhæng er lille, når der
kontrolleres for andre faktorer som fx køn, egen uddannelse og rygevaner.

Andre undersøgelser fra udlandet indikerer ligeledes den negative sociale
arvs betydning for voksnes helbred. I en af disse undersøgelser bliver en lav
social status hos forældrene eksempelvis fremhævet som en prædiktor på
mange symptomer i voksenalderen. Andre undersøgelser viser ligeledes stær-
ke indikationer på sammenhænge mellem forhøjet dødelighed af kræftsyg-
domme og hjertekarsygdomme, nedsatte psykosociale funktionsevner, forhø-
jet risiko for alvorlige depressioner i voksenlivet og de socioøkonomiske for-
hold familien havde i barndommen.

Figur 6.1 Andelen af mænd der har en længerevarende sygdom opgjort relation til
farens erhvervsmæssige status fordelt på aldersgrupper. Procent

Kilde: Niels Kr. Rasmussen & Ola Ekholm (2003:7): Betydning af forældres sociale status for voksnes
helbredstilstand. Arbejdspapir 4. Udvalget om negativ social arv
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Figur 6.2 Andelen af kvinder der har en længerevarende sygdom opgjort relation til
farens erhvervsmæssige status, fordelt på aldersgrupper. Procent

Kilde: Niels Kr. Rasmussen & Ola Ekholm (2003:7): Betydning af forældres sociale status for voksnes
helbredstilstand. Arbejdspapir 4. Udvalget om negativ social arv

6.3 Sundhedsmæssig social ulighed blandt børn og unge

Der er foretaget mange undersøgelser for at belyse, om der er sociale ulighed
i børn og unges helbredstilstand. Generelt viser disse undersøgelser, at der er
negativ social arv, som ligner den blandt voksne. Enkelte undersøgelser har
dog fundet, at der ikke er nogen helbredsmæssig ulighed blandt børn og unge
eller, at den helbredsmæssige ulighed skyldes andre faktorer end socioøko-
nomiske forhold i barndommen.

De mange undersøgelser, som bekræfter den negative sociale arvs effekt på
børn og unges helbred, har undersøgt flere dimensioner af sundhed og helbred
blandt børn og unge ud fra mange forskellige socioøkonomiske faktorer.

Fødselsudfald (dødfødsler, misdannelser mm.)

En række undersøgelser viser en højere forekomst af dødfødsler og medfødte
misdannelser blandt mødre fra lavere sociale lag. Ligeledes viser undersøgel-
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serne, at der er højere risiko for at få et barn med lav fødselsvægt, jo mindre
uddannelse moderen har, selv når der kontrolleres for moderens alder og ryg-
ning, jf. figur 6.3. Risikoen for at få et barn med lav fødselsvægt er 3 gange
større for mødre med 8. klasse som højeste fuldførte uddannelse sammenlig-
net med mødre med en lang videregående uddannelse.

Figur 6.3. Risikoen for lav fødselsvægt(<2500 g) i relation til moderens uddannelse.
Alle fødsler i Danmark 1991/92 (odds ratio).

Kilde: Bjørn Holstein & Mette Madsen (2003:8): Social arv og børns sundhed. Arbejdspapir 3.
Udvalget om negativ social arv

Dødelighed

Nordiske studier viser, at dødeligheden blandt børn fra arbejderklassefamilier
er ca. 30% højere end børn fra funktionær/middelklassefamilier. I UK er døde-
ligheden blandt børn og unge 2-3 gange højere i de lavere end i de højere
sociale lag, og det samme gælder selvmordsraten.

I Danmark er der ingen nyere undersøgelser af sociale forskelle i dødelighe-
den i barnealderen. Men ser man på dødeligheden det første leveår, er der
markante forskelle, og forskellen synes at være blevet større fra begyndelsen
af 80’erne til begyndelsen af 90’erne. Spædbarnsdødeligheden er faldet mest
for børn af mødre med HF eller studentereksamen, men derimod steget for
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børn af mødre med kun 8 års skolegang. Det vides ikke, om den øgede sociale
ulighed er fortsat i 90’erne.

Skader

Skader er et alvorligt sundhedsproblem blandt børn og unge. Det er den vigtig-
ste dødsårsag blandt unge, og mange børn og unge kommer alvorligt til skade
hvert år. I Danmark kommer 28% af de 11-13-årige til skade hvert år i så
alvorlig grad, at det skal tilses / behandles af en læge eller sygeplejerske (tand-
skader er dog ikke medregnet).

Det generelle billede er, at børn og unge fra lavere socialgrupper har højere
risiko for at komme til skade, især i trafikulykker, faldulykker og selvdestruk-
tiv adfærd.

En dansk undersøgelse af de sociale forskelle i de ulykker, der fører til be-
søg på skadestuen, viser en markant øget risiko for både ulykker og vold med
faldende uddannelsesniveau hos forældrene jf. figur 6.4. En del af forklarin-
gen kan være, at der er sociale forskelle i hvem, der kontakter skadestue, når
man kommer til skade.

Figur 6.4. Ulykker og vold, der førte til skadestuekontakt i 1996 i relation til forældrenes
uddannelse. Børn i alderen 0-18 år (odds ratio).

Kilde: Bjørn Holstein & Mette Madsen (2003:10): Social arv og børns sundhed. Arbejdspapir 3.
Udvalget om negativ social arv
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Objektiv sygdom/ medicinske diagnoser

Denne dimension af børn og unges helbredsmæssige tilstand er der ikke fore-
taget mange undersøgelser af. De undersøgelser, der er foretaget, viser, at de
højeste forekomster af psykisk sygdom blandt børn findes hos børn fra lav-
indkomstfamilier. Desuden viser undersøgelserne, at man finder de højeste
forekomster af lægeligt diagnosticeret sygdomme blandt børn og unge af for-
ældre uden for arbejdsmarkedet.

En registrerundersøgelser af sygehusindlæggelser viser, at børn og unge af
førtidspensionister og arbejdsløse forældre har højere risiko end andre børn og
unge for at have været indlagt på sygehus jf. figur 6.5.

Figur 6.5 Indlæggelseshyppigheder pga. sygdom fordelt efter familiens
socioøkonomiske status. Aldersstandardiseret indeks

Kilde: Bjørn Holstein & Mette Madsen (2003:11): Social arv og børns sundhed. Arbejdspapir 3.
Udvalget om negativ social arv

Med hensyn til langvarige sygdomme såsom astma, sukkersyge og lidelser i
centralnervesystemet og fordøjelsessystemet viser undersøgelser, at der er
højere forekomster af denne type sygdomme blandt børn og unge fra socialt
lavere lag.
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Kropsform

En række undersøgelser viser, at der er højere forekomster af overvægt, fedme
og lav legemshøjde blandt børn i familier fra lavere sociale lag.

En dansk undersøgelse af børn, der starter i skolen, viser en meget stor so-
cial ulighed i BMI (Body-Mass-Index) hos børnene. Andelen af indskolings-
børn i den øverste 10 pct. percentil (de tykkeste) var 6 pct. blandt børn med
forældre fra funktionærgruppe 1 og mere end dobbelt så høj – 15 pct. – blandt
børn fra ufaglærte arbejderfamilier. Ved en undersøgelse af børn ved slutnin-
gen af skolealderen så en tilsvarende social ulighed jf. tabel 6.1.

Tabel 6.1 Andelen af overvægtige elever i 8.-9. klasse fordelt efter moderens
socioøkonomiske gruppe. Udskolingsundersøgelsen 1996/97. Procent.

Mors socioøkonomiske gruppe Drenge Piger

Selvstændig, medhjælpende ægtefælle 13,2 11,3

Højere funktionær 4,9 8,6

Funktionær 5,1 6,5

Underordnet funktionær 11,3 8,8

Faglært arbejder 9,4 10,9

Ufaglært arbejder 11,9 15,6

Ikke i arbejde 14,1 10,8

Kilde: Bjørn Holstein & Mette Madsen (2003:12): Social arv og børns sundhed. Arbejdspapir 3.
Udvalget om negativ social arv

Funktionsevne

Andelen af børn og unge som lider af alvorlige langvarige sygdomme er rela-
tivt lille, hvorimod mange børn og unge har dårlig funktionsevne, fx i relation
til skolens krav. En dansk undersøgelse har analyseret den sociale udvikling,
den psykiske udvikling, den motoriske udvikling og tale hos en årgang børn,
der startede i skole. Undersøgelsen viser bl.a., at børn, hvis mødre tilhørte
funktionærgruppe 1, havde færre problemer med dårlige funktionsevner sam-
menlignet med børn af mødre, der var ufaglærte, arbejdsløse eller ude af er-
hverv jf. figur 6.6.
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Figur 6.6 Klasselærerens eller børnehaveklasselederens vurdering af barnets udvikling.
Andelen af børn, der vurderes ikke helt alderssvarende udviklet eller meget umoden
fordelt efter til moderens erhverv. Indskolingsbørn 1988/89. Procent.

Kilde: Bjørn Holstein & Mette Madsen (2003:13): Social arv og børns sundhed. Arbejdspapir 3.
Udvalget om negativ social arv

Sygefravær, symptombelastning, selvvurderet helbred og almen trivsel

Disse helbredsindikatorer kaldes ofte bløde, fordi de er selvrapporterede og
undertiden tillægges mindre vægt. Det er imidlertid meget vigtige helbreds-
indikatorer, fordi de direkte afspejler, hvordan børn og unge har det. Selv ba-
nale symptomer og let negativ vurdering af eget helbred kan have store konse-
kvenser for børns og unges daglige trivsel, for deres funktion i skolen, indlæ-
ring og samspil med andre mennesker.

Resultaterne af de mange undersøgelser, der er blevet foretaget af disse hel-
bredsmæssige indikatorer, giver et usikkert og blandet indtryk. Nye undersø-
gelser fra bl.a. de nordiske lande viser en tydelig social ulighed, dvs. højere
forekomst af helbredsproblemer blandt børn og unge fra lavere sociale lag, og
især blandt børn og unge fra familier med forældre uden for arbejdsmarkedet.
En indikator på disse forhold er andelen af børn, der har været syge inden for
de sidste 4 uger, jf. figur 6.7. Selv om forskellene ikke er store er der dog også
på dette mål tydelige forskelle mellem børn af mødre fra funktionærgruppe 1
og børn af arbejdsløse mødre og mødre ude af erhverv.
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Figur 6.7 Andelen af børn, der har været syge inden for de sidste 4 uger fordelt efter
moderens socioøkonomiske gruppe. Indskolingsbørn 1988/89. Procent.

Kilde: Bjørn Holstein & Mette Madsen (2003:14): Social arv og børns sundhed. Arbejdspapir 3.
Udvalget om negativ social arv

Risikoadfærd

Risikoadfærd er et bredt begreb, men dækker i denne sammenhæng over ryg-
ning, alkoholforbrug, mangel på motion, for lavt forbrug af frugt og grønt og
uregelmæssige måltidsvaner.

I forhold til social ulighed i unges rygeadfærd er billedet meget forskelligt
fra land til land. I Danmark viser undersøgelser dog, at der er højere forekom-
ster af teenagerygning blandt unge fra familier med lav social status.

En skotsk undersøgelse viser et mere detaljeret billede af unges rygeadfærd.
Denne undersøgelse viser, at daglig rygning var mest udbredt blandt teenagere
fra de lavere sociale lag, imens lejlighedsvis rygning er mere udbredt blandt
teenagere fra de højere sociale lag.

En international undersøgelse, som omfatter unge fra Danmark og 6 andre
europæiske lande, viser højere forekomst af rygning blandt 15-årige fra sted-
familier og familier med ringe økonomiske vilkår.

Undersøgelser omkring unges alkoholforbrug viser også meget forskellige
resultater. Flere undersøgelser bl.a. fra Sverige viser, at højere alkoholforbrug
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og især et alkoholforbrug med mere fuldskab oftest forekommer blandt unge
fra lavere end højere social lag. Undersøgelser fra Danmark og Letland viser
dog et omvendt mønster, nemlig at unge fra højere social lag har et højere
alkoholforbrug end unge fra lavere sociale lag.

Motions- og kostvaner

Undersøgelser af social ulighed i motionsvaner og kostvaner blandt børn og
unge viser ret konsistent, at børn og unge fra højere sociale lag dyrker mest
motion, og spiser sundest. I Danmark viser undersøgelser bl.a., at børn og
unge fra højere social lag i Danmark har mere regelmæssige vaner mht. at
spise morgenmad end børn og unge fra lavere sociale lag

Resultaterne af en undersøgelse af risikoadfærden blandt 11-15-årige viser
en klar tendens til en mere usund livsstil blandt børn fra de lavere socialgrup-
per. De dyrker mindre motion, der er flere, der ryger dagligt, og der er langt
flere, der spiser usundt dagligt. Til gengæld er der flere fra de højere social-
grupper, der drikker alkohol mindst en gang om ugen, og der er flere herfra,
der har været fulde mindst fire gange jf. tabel 6.2.

Tabel 6.2. Andel af 11-15-årige elever fra forskellige socialgrupper, som udviser risiko-
adfærd. Skolebørnsundersøgelsen 1998. Procent.

Familiesocialgruppe

Risikoadfærd I II-IV V VI

Dyrker højest to timers motion ugentligt 13 15 21 26

Ryger dagligt 5 7 8 12

Drikker alkohol mindst en gang om ugen 21 19 15 14

Har været fuld mindst fire gange 20 20 16 13

Spiser flere usunde fødevarer hver dag 14 17 23 40

Kilde: Bjørn Holstein & Mette Madsen (2003:16): Social arv og børns sundhed. Arbejdspapir 3.
Udvalget om negativ social arv

Resultater fra udskolingsundersøgelsen viser i øvrigt en sammenhæng mellem
risikoadfærd og den familiestruktur, som børn og unge er vokset op i jf. tabel
6.3. Børn fra brudte hjem og børn af eneforsørgere har en signifikant større
risikoadfærd sammenlignet med børn, der bor sammen med begge deres bio-
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logiske forældre. Undersøgelsen viser i øvrigt, at familiestrukturen ofte er en
stærkere prædiktor for risikoadfærd end forældrenes socialgruppe.

Tabel 6.3. Andel med risikoadfærd blandt elever i 8. og 9. klasse 1996/97 i relation til
familiesammensætning. Udskolingsundersøgelsen. Procent.

Familie- Daglig Alkohol Frugt og Ikke Dyrker Bruger N
sammensætning rygning* ugentlig* grønt daglig ikke ikke altid

<3 gange morgen- sport* sikker-
pr. uge* mad* hedssele*

Begge biologiske
forældre

10,0 31,2 11,6 22,1 17,1 40,7 2134-2352

En biologisk forælder
+ samlever

24,1 38,7 17,7 32,9 20,0 48,3 375-411

Eneforsørger 18,7 33,8 14,0 37,6 23,8 46,3 365-447

* statistisk signifikant sammenhæng (P<0.05)

Kilde: Bjørn Holstein & Mette Madsen (2003:17): Social arv og børns sundhed. Arbejdspapir 3.
Udvalget om negativ social arv

6.4 Sammenfatning og refleksion

Baseret på de undersøgelser, der er omtalt i dette kapitel, kan det konstateres, at:

• Der er højere risiko for at få et barn med lav fødselsvægt jo mindre uddan-
nelse moderen har.

• Børn og unge fra lavere socialgrupper har højere risiko for at komme til
skade, især for trafikulykker, faldulykker og selvdestruktiv adfærd.

• Der er en klar tendens til en mere usund livsstil blandt børn fra de lavere
socialgrupper.

Familiestrukturen er ligeledes en stærk prædiktor for risikoadfærd

Resultaterne i kapitlet viser den samme tendens til ophobning af de dårlige leve-
vilkår blandt børn af socialt dårligt stillede forældre. I et fremadrettet perspektiv
er den klart ringere sundhedsadfærd blandt disse børn særligt bemærkelsesvær-
dig. Det tyder på et markant behov for en forebyggende indsats med henblik på
at ændre risikoadfærden især blandt børn fra socialt dårligt stillede familier –
men også med hensyn til alkoholadfærden blandt børn fra socialt bedre stillede
familier, hvor hver femte af de 11-15 årige drikker alkohol ugentligt.
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Kapitel 7

Anbringelse udenfor hjemmet6 

7.1 Social arv og anbringelse udenfor hjemmet

Anbragte børn kommer fra familier, som af den ene eller anden grund ikke kan
klare børnenes opvækst på en samfundsmæssigt acceptabel måde. I dette kapi-
tel sammenfattes, hvilke sociale baggrundsfaktorer der er karakteristiske for
børn anbragt uden for hjemmet.

Anbragte børns baggrundsfaktorer adskiller sig på væsentlige punkter så
meget fra andre jævnaldrende børns, at de som udgangspunkt må siges at have
dårligere udviklingschancer end børnebefolkningen som helhed.

I dette kapitel belyses familiernes socio-økonomiske karakteristika. Også
undersøgelser om familiernes etniske baggrund og forældrenes egne opvækst-
vilkår vil blive omtalt. Der indgår således i kapitlet en belysning af demogra-
fiske forhold, boligforhold, uddannelse, arbejde, økonomi, etnisk baggrund
samt forældrenes egne opvækstvilkår.

Kapitlet bygger primært på kvantitative undersøgelser, som giver en vis sik-
kerhed for, at de sociale karakteristika er repræsentative for anbragte børn og
ikke bare gælder for en mindre gruppe af børnene og deres familier. Der sup-
pleres dog også med undersøgelser, der baserer sig på et mindre kvalitativt
udvalg og kan fordybe de kvantitativt baserede konklusioner.

7.2 Demografiske forhold

Et dominerende karakteristikum ved familier med anbragte børn er, at der ofte
er tale om ustabile forældrerelationer og mange eneforsørger-familier, pri-
mært enlige mødres familier.

Ifølge Hestbæks (1997) repræsentative danske undersøgelse af forældre
med anbragte børn, oplyser forældrene selv, at 19% bor i en kærnefamilie be-

6. Dette kapitel er en redigeret version af kapitel 3 ’Anbragte børns social baggrund’ fra Tine Egelund &
Anne-Dorthe Hesbæk (2003): Anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet – en forskningsoversigt’.
Kapitlet må ikke citeres eller cirkuleres før denne rapport er publiceret, hvilket sker ultimo april 2003.
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stående af begge biologiske forældre. 30% bor i en såkaldt sammenbragt fami-
lie, hvor en ny stedfar eller stedmor er kommet ind i familien. Endelig er 52%
aktuelt enlige forsørgere. Disse tal skal sammenholdes med, at 76% af alle 0-
17 årige i Danmark på daværende tidspunkt boede i en kærnefamilie, 8% i
sammenbragte familier, mens 16% boede med en enlig mor eller far. Det er
ligeledes karakteristisk, at forældrene har relativt mange parforhold bag sig.

Der er desuden tale om større familier end gennemsnittet. Hestbæk (1997)
finder, at de interviewede forældre i gennemsnit har 2,6 barn, mens det gen-
nemsnitlige antal biologiske børn pr. børnefamilie i Danmark var på 1,7 barn.
I gennemsnit rummer familier til anbragte børn således ét barn mere pr. fami-
lie end landsgennemsnittet. Det afspejler sig også i antal børn pr. mor, idet
22% af de interviewede mødre i Hestbæks (1997) undersøgelse var mor til fire
børn eller flere børn mod et landsgennemsnit på 4%.

Endelig er der tale om relativt mange unge mødre. Næsten hver tredje kvin-
de, nemlig 32% af kvinderne i Hestbæks (ibid) undersøgelse, var under 20 år
ved første barns fødsel. Dette gælder i gennemsnit kun 4% af kvinder i Dan-
mark.

Anbragte børn vokser således op i familier med relativt ustabile forældre-
konstellationer, og mange vil leve med flere forskellige stedforældre i kortere
eller længere perioder af opvæksten. Det betyder også, at anbragte børn og
unge til har relativt komplekse familieforhold med skiftende forældrefigurer
og muligheden for mange søskende, både hel-, halv- og stedsøskende. Mange
anbragte børn vokser også op sammen med deres enlige mor, hvilket betyder,
at der kun er én voksen i hjemmet til at organisere hverdagen, forsørge fami-
lien og imødekomme børnenes behov. En relativt stor andel vokser også op
hos unge mødre, der måske er præget af mindre modenhed og livserfaring.

7.3 Boligforhold, uddannelse, arbejde og etnisk baggrund

Relativt mange forældre til anbragte børn vil opleve at bo under dårlige bo-
ligmæssige forhold. Der kan være tale om utilstrækkelige boliger (for eksem-
pel lejligheder, der er små, kolde, dårligt vedligeholdte, mangler faciliteteter
etc.), om dyre boliger eller om midlertidige boliger (Thoburn, 1980).

Et andet aspekt af boligforhold er, at familier til anbragte børn skiller sig ud
i kraft af relativt mange flytninger. I nogle tilfælde kan mange flytninger være
et resultat af, at familien flytter væk fra dårlige eller midlertidige boliger. I
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Danmark har man imidlertid også haft fokus på, om mange flytninger kan
være udtryk for, at familierne ”flygter” fra kommune til kommune for at undgå
socialforvaltningens opmærksomhed på deres barn, og eventuelt bosætter sig
i kommuner, der har ry for i mindre grad at gribe ind overfor børnefamilier
med problemer (nomadeproblemet). Endelig peger nogle undersøgelser på, at
familier med anbringelser især bor i storbyer.

Mange studier finder, at forældre til anbragte børn er uddannelsesmæssigt
underprivilegerede.

Hestbæk (1997) finder imidlertid ikke dokumentation for et efterslæb i an-
bragte børns forældres erhvervsuddannelse, bortset fra hvad videregående ud-
dannelser angår. Forældre til anbragte børn har i noget mindre udstrækning en
videregående uddannelse end befolkningen som helhed.

De anbragte børns forældre indtager en marginal position på arbejdsmarke-
det. Der er en høj andel af arbejdsløse og mange, der står helt uden for arbejds-
markedet. Hver tredje forælder i Hestbæks (1997) undersøgelse er ledig, og
over en fjerdedel (26%) står helt uden for arbejdsmarkedet. Alt i alt forsørges
60% af forældrene ifølge deres egne oplysninger på overførselsindkomst. Der
er en stor kønsforskel i marginaliseringen, idet de 60% af forældrene, der er på
overførselsindkomst, består af 43% af mændene og 65% af kvinderne. Ligele-
des ses også den alment kendte sammenhæng mellem uddannelse og arbejds-
løshed, idet forældre med mindst uddannelse har den højeste ledighed og om-
vendt.

En række undersøgelser finder, at børn og forældre med etnisk minoritets-
baggrund udgør en relativt stor andel af familierne til anbragte børn. I flygt-
ningefamilier og asylsøgende familier er der ifølge nogle enkelte undersøgel-
ser en særlig stor overrepræsentation af anbragte børn (Jonassen, Claussen &
Kristofersen, 1997).

7.4 Forældrenes egen opvækst

Det er et interessant spørgsmål for forskningen, i hvilken udstrækning foræl-
dres egen opvækst reproduceres i børnenes liv. Der har da også været betyde-
lig forskningsmæssig interesse for den sociale arv.

I Hestbæks (1997) landsdækkende undersøgelse havde minimum 21% af
forældrene til anbragte børn ifølge deres egne oplysninger selv været anbragt
uden for hjemmet. Dette er 3-4 gange så stor en andel, som en almindelig
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fødselsårgang vil opleve i løbet af opvæksten. Christoffersen (1999) har på
baggrund af registerstudier af bestemte fødselskohorter fundet, at 5,4% af pi-
gerne og 6,6% af drengene vil opleve at blive anbragt i løbet af deres opvækst.
Der er altså en tydelig indikation af, at børn, der anbringes uden for hjemmet,
også har forældre, hvoraf en uforholdsmæssigt stor del selv har været anbragt.
Jonassens (1996) norske studie viser tilsvarende, at 43% af mødrene til bør-
neværnsbørn i storbykommuner selv har været klienter i børneværnet som
barn.

Rothe (1983 b) har i et dybtgående kvalitativt studie af 40 mødre til børn,
der aktuelt er eller tidligere har været anbragt, undersøgt, hvordan disse mød-
res forældreevne er påvirket af deres egen opvækst. De 40 mødre har alle haft
opvækstforhold præget af et liv på overførselsindkomster, forældres misbrug,
mange skoleskift, ustabile forældrerelationer med skiftende stedforældre i
hjemmet, egne anbringelser, tidligt moderskab m.v. Rothe deler mødrene ind i
fire kategorier på baggrund af deres opvækstvilkår og viser, hvordan mødre-
nes opvækstvilkår spejler sig i deres relation til barnet. Mødre fra kaotiske
familier forsøger at få opfyldt deres egne behov og kan ikke respektere barnets
grænser. De overfører de forventninger, de engang havde til deres forældre, til
barnet. Mødre med hyppige opvækstbrud har svært ved at knytte sig til nogen,
herunder også til deres barn. De mødre, der blev forstødt i barndomshjemmet,
støder også selv andre fra sig og kan ikke tage vare på deres børn. Endelig er
der mødre fra de ”pæne” hjem med dominerende mødre. De har lavt selvværd,
føler at deres døtre er utaknemmelige, og døtrene får ikke mulighed for at
løsrive sig. Undersøgelsen viser, at det uhensigtsmæssige mønstre fra mødre-
nes egen barndom kan videreføres i næste generation med den følge, at bør-
nene anbringes uden for hjemmet. Undersøgelsens børn har alle været anbragt
uden for hjemmet mindst to gange, herunder på observationshjem eller opta-
gelseshjem for spædbørn/småbørn.

Caspersen (1988) har gennemført en kvalitativ undersøgelse af sager om 50
tvangsanbragte børn og unge i Nordjylland. Også denne undersøgelse peger
på, at 24 ud af de 50 mødre selv er vokset op under vanskelige forhold.

Quinton & Rutter (1985, 1988) bygger i modsætning af de andre nævnte
studier på prospektive data i undersøgelsen af 93 unge kvinder, der som små
piger blev anbragt uden for hjemmet. De er derfor også i højere grad i stand til
at belyse de processer, som medvirker til, at nogle af de unge mødre bryder de
intergenerationelle bånd, mens andre reproducerer de relationsmønstre, der
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selv har oplevet som børn. Der er tale om en kæde af mange forskellige begi-
venheder i barne- og voksenlivet, der bidrager til enten en særlig sårbarhed,
nedsatte mestringsfærdigheder og eventuel opgivelse eller til, at de unge kvin-
der klarer deres forældrerolle kompetent.

De 93 unge kvinder er som gruppe som helhed uforholdsmæssigt udsatte
for, at deres eget forældreskab bryder sammen, og at deres børn anbringes. En
tredjedel af de unge kvinder har selv fået et barn anbragt. Til dette forløb bi-
drager både kvindernes sociale deprivation som små piger, deres forældres
komplicerede relationer til dem som børn, opholdet på børnehjem med skif-
tende omsorgspersoner, dårlige sociale levekår som voksne, tidlige gravidite-
ter og ikke støttende og antisociale partnere. De øvrige to tredjedele klarer
deres forældreskab, halvdelen af disse lige så godt som en kontrolgruppe af
kvinder. For deres vedkommende er kæden af begivenheder, der har bidraget
til at kompensere for barndommens erfaringer og anbringelsen, at pigerne
havde gode skoleerfaringer; en deraf følgende bedre selvfølelse og tro på, at
de kunne planlægge deres eget liv; planlagte senere graviditeter, uddannelse,
kontakt med prosociale miljøer og støttende, prosociale partnere.

7.5 Langsigtede konsekvenser af anbringelse udenfor hjemmet

Undersøgelsen af hvordan det går de børn, der har været anbragt udenfor
hjemmet viser, at deres levekår senere som unge mennesker og voksne er væ-
sentligt anderledes end deres jævnaldrende jf. tabel 7.1. Deres risiko for at
udvikle selvdestruktiv adfærd (narkomani, selvmordsforsøg) ti dobles i for-
hold til deres jævnaldrende ligesom deres risiko for ikke at overleve deres 27
års fødselsdag øges fem gange i forhold til de andre fra denne fødselsårgang.
For pigernes vedkommende ses en forøget risiko for teenagemoderskab. Disse
forsømte piger har 7 gange større risiko for at starte som teenagemødre end det
er tilfældet for deres jævnaldrende søstre.
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Tabel 7.1 Børn anbragt udenfor hjemmet og efterfølgende livsvilkår for børnene.

Børn født 1966 fulgt gennem en 15-årig periode (1979-1993).

Antal Odds 95% Signifikans-
ratio niveau P<

Dødsfald før 27 års alderen 128 4.7 3.9-5.7 ***

Ungdomsarbejdsløshed 278 2.4 2.1-2.7 ***

Teenage-moderskab 244 7.1 6.1-8.2 ***

Narkomani 127 12.9 10.3-16.1 ***

Psykiske lidelser 166 9.0 7.5-10.8 ***

Selvmordsforsøg 202 6.2 5.3-7.3 ***

Voldskriminalitet 428 5.4 4.9-6.0 ***

Note: Alle tabellens udfald er signifikante på P<0.0001-niveau.

P<0.01-niveau; ** P<0.001-niveau; ***P< 0.0001-niveau.

Kilde: Mogens Nygaard Christoffersen (2003:37): Risikofaktorer i barndommen og social arv.
Arbejdspapir 1. Udvalget om negativ social arv.

7.6 Effekter af anbringelse

Det er et relativt entydigt resultat, at anbragte børn adskiller sig negativt fra
ikke anbragte, hvad deres skolepræstationer angår. Det vises i flere undersø-
gelser, at anbragte børn ofte har massive skolevanskeligheder. Uddannelses-
situationen er således et problem for tidligere anbragte børn, og uddannelses-
niveauet er uforholdsmæssigt lavt, hvilket i sig selv er en væsentligt begræns-
ning for anbragte børns fremtidschancer.

Forsørgelse går igen som et problematisk område for tidligere anbragte
børn i flere undersøgelser. Det påviser bl.a. , at tidligere anbragtes forsørgel-
sesniveau er dårligere end befolkningens som helhed og lige så dårlig som de
hjemmeboende søskendes. Også arbejdsløshed udgør ifølge flere undersøgel-
ser et problem for tidligere anbragte børn.

Helbredsproblemer er hyppigt forekommende blandt tidligere familiepleje-
anbragte unge. En dansk undersøgelse peger specielt på, at det psykiske hel-
bred er et problem for mange.

Visse sociale problemer har en overforekomst blandt tidligere anbragte
børn. Det gælder kriminalitet for drengenes vedkommende. Også misbrug er
et problem for tidligere anbragte børn. Anbragte børns større sandsynlighed
for at dø unge er også et resultat i flere af undersøgelserne.
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Flere undersøgelser peger desuden på, at tidligere anbragte børn oplever
større vanskeligheder med at opdrage deres egne børn end ikke anbragte.

Man kan sammenfattende ud fra disse resultater med entydighed sige, at
tidligere anbragte børn som unge voksne socialt bliver en uforholdsmæssigt
dårligt stillet gruppe. Tendensen er entydig i metodologisk velgennemførte
effektstudier.

Tendensen er også klar, uanset hvilke udfaldsmål de enkelte undersøgelser
interesserer sig for. Det dårlige udfald for gruppen af anbragte børn gælder
uanset, om der er tale om skolegang eller mere ekstreme udfaldsmål som dø-
delighed.

7.7 Kvaliteten af anbringelser

Et resultat går igen i lidt forskellige formuleringer i undersøgelser af, hvad der
karakteriserer institutioner med høj kvalitet. Målbevidsthed, klarhed over
principper og metode i behandlingen, enighed om værdier og arbejdsform,
projektintegritet m.v. er væsentlige faktorer til at fremme effektiv institutions-
behandling. Der hersker lidt uenighed om, hvorvidt indholdet i mål, princip-
per, metode m.v. er afgørende, men ikke om, at en bevidsthed om disse ting
som sådan er vigtig.

Bevidsthed om mål, principper og metode har ikke blot betydning for den
direkte behandling og mulighederne for at evaluere og forbedre den, men også
for hvilket miljø og hvilke kulturer en institution formår at skabe blandt bør-
nene/de unge. Man kan forstå resultaterne på den måde, at bevidste og fælles
behandlingsstrategier skaber en sammenhængskraft, der påvirker hele klimaet
på institutionen.

Samtidigt peger flere forfattere på, at en sådan bevidst og eksplicit behand-
lingsstrategi måske er en sjælden vare i dagens nordiske institutioner. Dette
lægger op til, at kvalificering af behandlingspraksis på institutionerne kan væ-
re en væsentlig udviklingsopgave.

Ud over et teoretisk fundament for en målrettet behandlingsindsats peger un-
dersøgelserne blandt andet også på, at det er vigtigt med klare kriterier for, hvil-
ke børn og unge der hører hjemme på og kan profitere af institutionens måde at
arbejde på. Endelig peger en enkelt undersøgelse på betydningen af tilstrække-
lige personaleressourcer (mens en anden undersøgelse finder, at pædagog-barn
ratioen er uden betydning), veluddannet personale og faglige fællesskaber.
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På baggrund af de foreliggende resultater må det antages, at både klarhed
over og fællesskab om mål, værdier, principper og metoder i institutionsbe-
handling er væsentlig for institutionernes effektivitet. Indholdet i metodeval-
get er desuden centralt ved behandling af forskellige målgrupper, idet ikke alle
teoretiske orienteringer har lige gode resultater for bestemte målgrupper
blandt de anbragte børn og unge.

7.8 Sammenfatning og refleksion

Baseret på de undersøgelser, der er omtalt i dette kapitel kan det bl.a. konsta-
teres at:

Der ofte er tale om ustabile forældrerelationer og mange eneforsørger-fami-
lier, primært enlige mødres familier.

Relativt mange forældre til anbragte børn vil opleve at bo under dårlige
boligmæssige forhold.

Forældre til anbragte børn er uddannelsesmæssigt underprivilegerede.
Der er en tydelig indikation af, at børn, der anbringes uden for hjemmet,

også har forældre, hvoraf en uforholdsmæssigt stor del selv har været anbragt.
Anbragte børns levekår senere som unge mennesker og voksne er væsent-

ligt anderledes end deres jævnaldrende. Risikoen for at udvikle selvdestruktiv
adfærd 10 dobles og risikoen for ikke at overleve deres 27 års fødselsdag 5
dobles sammenlignet med jævnaldrende.

Anbragte børn har desuden problemer med deres skolepræstationer, med
forsørgelse som unge voksne og med opdragelsen af deres egne børn

Klarhed over og fællesskab om mål, værdier, principper og metoder i in-
stitutionsbehandling er væsentlig for effektiviteten af indsatsen overfor de an-
bragte børn.

Der er således ingen tvivl om, at de anbragte børn udgør en særlig risiko-
gruppe. De er gennemgående karakteriseret ved de forhold, der også kende-
tegner de øvrige risikogrupper, der er omtalt især i kapitel 2 og 3. Det vil sige,
de kommer fra en svag social baggrund med ringe muligheder for forældre-
mæssig opbakning, og deres opvækst har været karakteriseret ved ustabilitet.
Når hertil lægges, at deres opvækst også har været karakteriseret ved det brud,
som en anbringelse udenfor hjemme udgør, er slutresultatet, at deres statisti-
ske risiko for at udvikle selvdestruktiv adfærd – og sandsynligvis bl.a. som en
følge heraf deres statistiske risiko for ikke at overleve deres 27 års fødselsdag
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er mange gange større, end den er for jævnaldrende. Resultaterne i dette kapi-
tel tyder således på, at der er særligt meget at vinde i social og menneskelig
forstand ved en indsats, der sætter særlig fokus på yderligere af afhjælpe pro-
blemerne for børn, der anbringes udenfor hjemmet.
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Kapitel 8

Daginstitutioners og skolens mulige rolle

8.1 Daginstitutioner og skolen som instrument til at bryde social arv

Daginstitutioner og skolen er en meget stor del af børn og unges liv, og som det er
vist i flere af de tidligere kapitler spiller forholdene i netop disse institutioner en
stor rolle, både når det gælder om at afdække sociale problemer og potentielt
også, når det gælder om at afbøde disse problemer. En af de muligheder, som
disse institutioner har, er at give børn fra socialt belastede familier nye og flere
chancer. De kan yde et bidrag til at udvikle ressourcer og kompetencer hos de
udsatte børn, men de kan også i værste fald, hvis ikke arbejdet foregår ud fra
ordentlige kvalitetskriterier, optræde som medproducenter af den negative so-
ciale arv, og således i stedet for at udvikle børnene være med til at begrænse dem.

Hvordan daginstitutionerne og skolerne får denne rolle, som instrument til at
nedbryde den negative sociale arv, ved man for lidt om. I Danmark er eva-
lueringsundersøgelser af effekterne af interventionsforsøg, hvor man igennem
aktiv intervention har forsøgt at bryde den negative sociale arv, meget begræn-
sede. Der er til gengæld foretaget op til flere udenlandske undersøgelser af netop
sådanne interventionsforsøg. Resultaterne fra disse undersøgelser kan i en dansk
sammenhæng siges at være illustrative for problemstillingen, men skal dog tages
bl.a. med det forbehold, at strukturerne på både daginstitutionsområdet og i
undervisningssystemet kan variere meget fra forholdene i Danmark. Det gælder
bl.a. på områder som personalenormeringer og gruppe/klassestørrelser.

På baggrund af undersøgelserne kan man opstille kvalitetskriterier for, hvor-
dan nedbrydning og reduktion af den negative sociale arv foregår bedst og mest
effektivt. Disse kriterier retter sig imod både førskoleinstitutioner, eksempelvis i
daginstitutioner og det senere skoleforløb.

8.2 Daginstitutioner

Daginstitutioner er det første sted børn kommer hen i det offentlige system, og
således også det første sted, hvor en række af de problemer, som børn fra socialt
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belastede familier har, kan vise sig. Den sociale fordeling blandt de børn, der
bliver sendt i daginstitutioner, er blevet mere lige de seneste år, men er stadig i dag
ikke helt lige. Også i dag sender forældre fra socialt højere lag oftere deres børn i
daginstitutioner end forældre, der kommer fra socialt lavere lag jf. tabel 8.1.

Den sociale ulighed blandt børn i daginstitutioner kan få den betydning, at
daginstitutioner kan blive en sorteringsmekanisme, der giver nogle børn sær-
lige muligheder frem for andre. Den stigende dækningsgrad, som er en følge
af pasningsgarantien, betyder dog, at daginstitutionerne i dag kommer tidli-
gere i berøring med mange børn, og således også tidligere kan gøre en fo-
kuseret indsats for de socialt belastede børn.

I forhold til nedbrydning af den negative social arv betragtes daginstitutio-
nernes rolle oftest som kompensatorisk. Daginstitutionerne skal neutralisere
den sociale arv ved at kompensere for det, de socialt belastede familier ikke
magter. Daginstitutionernes evne til at udfylde den kompensatoriske rolle kan
betragtes i lyset af følgende kriterier:

• Voksnes adfærd overfor børnene: Er der sensitivitet og lydhørhed overfor
børns forsøg på at kommunikere?

• Foregår der engagerede samtaler med det enkelte barn?
• Er der alderssvarende udviklingsmæssige udfordringer i dagpasningen?
• Har personalet gode arbejdsbetingelser, eller er der stor personale-

udskiftning som følge af f.eks. dårlige normeringer?

Tabel 8.1. Børn i offentlig dagpasning fordelt på socio-økonomiske grupper.

Procentandele. Danmark 2000.

1-2-årige 3-5-årige

Selvstændige  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 88
Topledere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 96
Lønmodtagere – højeste niveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 96
Lønmodtagere – mellemniveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 96
Lønmodtagere – grundniveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 93
Andre lønmodtagere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 90
Arbejdsløse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 89
Andre Uden beskæftigelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 86
I alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 94

Kilde: Bente Jensen, Barbara Ann Barrett & Mogens Nygaard Christoffersen (2003: 19): Dagsinstitu-
tioner som instrument til at bryde social arv. Arbejdspapir 8. Udvalget om negativ social arv.
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Den teoretiske baggrund for aktive indsatser i daginstitutioner viser, at en ef-
fektiv indsat imod negativ social arv tager udgangspunkt i et fokus på at ud-
vikle børns ressourcer. Dette gøres ved at tage udgangspunkt i børnenes egne
styrkesider og ved at fokusere på de ressourcer, der ligger i miljøet. Et fokus
på de ressourcer, der ligger i miljøet, betyder, at relationerne mellem voksne
og børn, samt relationerne mellem udsatte børn og relationen mellem pædago-
ger og forældre også skal tages i betragtning, når der skal gøres en aktiv indsat
for at bryde den negative sociale arv.

På baggrund af det teoretiske grundlag kan der peges på følgende vigtige
forhold for positiv udvikling hos børn i daginstitutioner:

• En bevidst fokusering på at styrke børns individuelle udvikling, emotionelt,
intellektuelt og socialt.

• En bevidst fokusering på at reducere risikofaktorer, som ligger potentielt i
det omgivende sociale miljø og i de antagne selektionsmekanismer.

Der er ikke foretaget mange danske undersøgelser af effekten af indsatser i
daginstitutioner i forhold til den negative sociale arv, og for at få et indtryk
heraf er det nødvendigt at tage udenlandske undersøgelser i betragtning.

Et par af de udenlandske undersøgelser af indsatser overfor den negative
sociale arv er foretaget som forløbsundersøgelser i forhold til både en test-
gruppe og en kontrolgruppe. Denne type undersøgelse giver således gode mu-
ligheder for at betragte effekten af indsatserne.

• Gennemgående viser de udenlandske undersøgelser, at en tidlig interven-
tion betyder, at gruppen af socialt belastede børn, som er blevet udsat for
interventionen, er blevet betydeligt styrket.

• I en af de længerevarende interventionsundersøgelser kunne man allerede
under dagpasningsforløbet iagttage, at testgruppen blev styrket af det inten-
sive dagpasningsforløb. Blandt andet viste forskellige former for spæd-
børnstest, at børnene i testgruppen klarede sig bedre på en lang række punk-
ter i forhold til kontrolgrupperne.

• De længerevarende interventionsundersøgelser har også vist resultater på
længere sigt. Undersøgelserne har vist, at den tidlige indsats overfor socialt
belastede børn blandt andet har betydet:
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En bedring af forældre-barn forholdet
Højere score i IQ-test
Færre børn i specialeundervisning
Færre børn der dumpede en klasse
Færre børn, der forlod skolen i utide
At børnene som voksne i mindre grad var enlige mødre.
At børnene som voksne i mindre grad været modtagere af sociale ydelser
At børnene som voksne i mindre grad er brugere af narkotika
At børnene i mindre grad er kriminelle

Overordnet har de udenlandske undersøgelser vist, at en tidlig intervention har
en positiv betydning i forhold til at forbedre børn fra en socialt belastet bag-
grund liv. Derudover har interventionsundersøgelserne vist, at det var de børn,
der kom fra de mest belastede familier, der fik størst udbytte af den aktive
indsats.

En gennemgang af indsatserne i danske dagsinstitutioner viser, at der er
store forskelle på hvor systematisk og med hvilke perspektiver, man arbejder
med dagtilbud fra kommune til kommune

Brugen af fripladser i de senere år har gjort det muligt for alle at tage mod
dagtilbud. Dette har betydet, at truede børn er blevet mere synlige, og at deres
problemer kan opdages tidligere. Fripladser kan således i sig selv opfattes som
en samfundsmæssig indsats, der har givet den effekt, at flere børn fra udsatte
familier har fået muligheder for at komme i daginstitutioner.

En anden samfundsmæssig intervention i Danmarks består i, at mange kom-
muner satser på en tværfaglig indsats i forbindelse med dagtilbud. Indsatser, der
omfatter hele familien og tager hånd om problemerne inden de bliver så store, at
anbringelse kommer på tale. Man arbejder i den sammenhæng på at forbedre
kommunens samlede beredskab overfor truede børn og deres familier.

Opsummerende viser evalueringen af indsatserne i de danske daginstitutio-
ner at der mangler:

• Indsigt i dagtilbuddenes arbejde.
• Sprog til at formidle den pædagogiske faglighed og dermed muliggøre en

ny indsigt.
• Viden om hvori pædagogisk kvalitet består og redskaber til at kunne vur-

dere kvalitet og dermed viden, der kan bidrage til udvikling af de pædago-
giske indsatser.
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En kvalitativ undersøgelse med interviews af nogle danske daginstitutionsle-
dere viser, hvilke rammer de betragter som værende ideelle til at kunne bryde
den negative sociale arv. Rammerne i dagsinstitutionerne ville være ideelle:

• Hvis der var tid til børnene – det vil sige, at der er voksenressourcer nok til
at tage sig af det enkelte barn, men også tid til hjemmene, gå på hjemmebe-
søg og have tidlig kontakt.

• Hvis der var et tættere tværfagligt samarbejde og supervision udefra for-
skellige instanser, fx sundhedsplejerske, psykolog, social rådgiver.

• Hvis man ikke skulle begynde forfra, når et barn kommer fra vuggestuen
med massive problemer. Man starter på nulpunktet hver gang på grund af
denne tavshedspligt.

• Hvis der var uddannede pædagoger i alle stillinger og kontinuitet i perso-
nalesammensætningen, så der er erfarne pædagoger.

• Hvis man kunne blive en del af familiens netværk.

Grundlæggende mangler der viden og forskning på mange områder i forhold
til indsatser i danske daginstitutioner overfor den negative sociale arv. Derfor
er det væsentligt for at udvikle indsatserne i de danske daginstitutioner at tage
udenlandske undersøgelser i betragtning og hente inspiration herfra. Nogle af
konklusionerne fra disse udenlandske undersøgelser kan utvivlsomt overføres
til danske forhold. På baggrund af disse konklusioner må det forventes, at en
tidlig indsats i daginstitutioner i form af kvalitetspasning, vil betyde positive
effekter i form af styrkede kognitive, sociale og sproglige kompetencer hos
børnene. Desuden vil en tidlig indsats betyde, at barnets tilknytning til foræl-
drene vil styrkes, samt at barnets generelle udvikling vil forløbe særdeles po-
sitivt. Til gengæld viser de udenlandske undersøgelser, at en dagpasning af lav
kvalitet kan virke negativt ind på børnenes legekultur samt evt. fungere med-
producerende af den negative sociale arv.

8.3 Skoler

Den sociale ulighed i skolen kommer konkret til udtryk gennem elevernes
skolepræstationer, sociale netværk og identitet. Dette betyder, at skolen kan
være med til at bryde den sociale arv ved at gøre en aktiv indsats og give børn
og unge fra social belastede familier en god skoleoplevelse og lysten til at
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lære. Forskning omkring mønsterbrydere viser netop, at lærere og skoler har
spillet en væsentlig rolle, når børn og unge bryder med det sædvanlige fami-
liemønster.

Der findes ingen danske undersøgelser af skolernes betydning i forhold til
at bryde den negative sociale arv. Udenlandske undersøgelser skal som i til-
fældet med daginstitutioner betragtes med forbehold, da der kan være store
forskelle i forskellige landets skolestruktur.

Udenlandske undersøgelser viser, at skoler, der er effektive til at styrke kom-
petencerne hos børn fra socialt belastede familier, er kendetegnet ved følgende:

• En ledelse der er præget af skolelederens målrettede, dialogprægede ledelse
af lærerstaben.

• En synlige interesse for udvikling, trivsel og faglige fremskridt hos såvel
elever som lærere, samt at viceinspektør og lærere er involveret i den dialo-
giske ledelse.

• Et didaktisk forhold, hvor lærerne er konsekvente i forhold til værdier vedr.
skolegang, didaktisk undervisning og socialt samvær. Fastsættelse af nogle
lærertilrettelagte rammer, som eleverne kan arbejde inden for, og som sam-
tidig giver eleverne en vis frihed; ved intellektuel, udfordrende undervis-
ning. En undervisning, hvor lærerne kommunikerer interesse og begejstring
til eleverne og bruger sværere spørgsmål og udsagn, der opmuntrer eleverne
til at bruge kreativ fantasi og styrke deres evner til at løse problemer; ved et
arbejdscentreret miljø præget af flid og engagement hos både elever og læ-
rere og feedback til elever; ved begrænset fokus i timerne, hvor læreren
gearer arbejdsniveauet efter individuelle behov; samt ved maksimumskom-
munikation mellem lærere og elever.

• Løbende evaluering og planlægning gennem journalføring af såvel enkelt-
elevers som klassers fremskridt.

• Forældredeltagelse fremmer skolers effektivitet, ligesom det støtter børns
skoledeltagelse, når forældre engagerer sig i barnets skolegang, læser med
barnet m.m. En forældredeltagelse kan ifølge nogle undersøgelser blive
styrket af en uformel ’åben dør’ politik, hvor skolelederen er lettere at kom-
me i kontakt med.

• Klimaet, som skabes af lærerne for eleverne og af skolelederen for lærerne,
er et vigtigt aspekt i en skoles effektivitet. Resultaterne er ifølge undersø-
gelserne gunstige, når lærere og ledelse lægger mindre vægt på straf og
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kritisk kontrol og er mere opmærksomme på ros til og belønning af ele-
verne, og opmuntrer eleverne til selvbeherskelse i stedet for at understrege
negative sider af deres opførsel, og viser eleverne personlig interesse samt
giver sig tid til ”small talk” eller samtaler om forhold, der ikke har med
skolen at gøre. Det vurderes, at fast, men retfærdig styring er væsentligt.

Undersøgelserne, der har belyst disse karakteristika ved effektive skoler, viser
ikke noget om, hvad der er årsagen til sammenhængen mellem disse karakte-
ristika og skolernes effektivitet. For at belyse det må der foretages flere og
andre undersøgelser.

I OECD-undersøgelsen ’PISA’ indgår Danmark i undersøgelsen af unges
færdigheder i 32 lande. Sociale forskelle i familiebaggrund er i denne sam-
menhæng undersøgt i relation til læsning, der har konsekvenser for mange
former for faglige færdigheder, da læsning indgår i andre faglige sammen-
hænge i skolen.

Overordnet betyder elevernes forældrebaggrund i Danmark langt mere end
forhold på den skole, hvor eleven går.

Med hensyn til forhold i skolemiljøet, så klarer elever på større skoler sig
bedre end elever på små. Lærernes uddannelse ser ud til at være af betydning,
idet det viser sig, at eleverne læser bedre på skoler, hvor en høj andel af de
lærere, der underviser i dansk, er uddannet til det. I forhold til lærerne har det
også betydning for elevernes læsefærdigheder, at de, ifølge skolelederen, har
en høj undervisningsmoral, er entusiastiske i deres arbejde og stolte over sko-
len samt værdsætter boglige færdigheder.

Undersøgelsen viser også, at det spiller en rolle, om der på skolen er et godt
forhold mellem elever og lærere. Elevernes læsefærdigheder er bedre på sko-
ler, hvor eleverne oplever, at lærerne viser interesse for deres arbejde, lytter til
dem og giver hjælp, hvis de har behov for det.

På skoler med megen pjækkeri og fravær er elevernes læsefærdigheder rin-
gere end på skoler, hvor dette ikke er tilfældet. Det har endvidere betydning
om eleverne er interesserede i at udnytte de ressourcer, skolerne stiller til rå-
dighed i form af bibliotek, computer, Internet osv.

Ud fra PISA-undersøgelsen kan man samlet for Danmark pege på følgende
faktorer, der forventes at have virkninger i forhold til børn med negativ social
arv:
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Skolen i relation til socio-økonomiske forhold
7
:
 

• Mindsket social segregering på den enkelte skole

Egenskaber hos læreren:
• Høj undervisningsmoral
• Entusiastiske i deres arbejde
• Stolte over skolen
• Værdsætter boglige færdigheder

Elev-lærer relationen
• Godt forhold mellem elever og lærere.
• Eleverne oplever, at lærerne viser interesse for deres arbejde.
• Eleverne bliver lyttet til og får hjælp, hvis de har behov for det.

Overordnet kan det på baggrund af de karakteristika, der er fundet i op til flere
undersøgelser, som kendetegner en effektiv skole, konstateres, at en skole er
effektivt i forhold til at hjælpe børn fra socialt belastede familier, når den på-
tager sig en ekstern støttefunktion. Anerkendelse af den enkeltes muligheder
såvel fagligt som personligt og socialt ser således ud til at være afgørende for
den enkeltes forestillinger om en mulig anden fremtid end den, der præsente-
res i en socialt ressourcesvag familie.

Der er ikke foretaget mange evalueringer af forsøg, hvor man netop har
forsøgt at udfylde en ekstern støttefunktion, og derved hjælpe til at bryde den
negative sociale arv.

Der er blevet foretaget en evalueringsundersøgelse af de amerikanske pro-
jekter kaldet Head Start. Head Start projekterne er en række målrettede ind-
skolingsindsatser overfor særlig socialt udsatte børn og deres familier. Ind-
satserne omfatter mange forskellige elementer, herunder arbejde med og un-
dervisning af forældre med henblik på, at de skal forstå betydningen af, at de
sørger for at barnet får søvn nok, sund kost og støtte i hjemmet til at engagere
sig i skolearbejdet, samt arbejde med at styrke børnenes opmærksomhed og
lære dem at deltage i en klasses aktiviteter indenfor de rammer, der gælder i
skolen.

7. Denne er den væsentligste enkeltfaktor i PISA undersøgelsen.
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Evalueringen af dette projekt viste, at det have positive effekter både på kort
og på længere sigt. På kort sigt steg IQ’en hos de børn, der deltog i projektet, og
på længere sigt viste det sig, at sandsynligheden for, at børnene kom i specialun-
dervisning, blev mindre, ligesom sandsynligheden for at børnene måtte gå en
skoleklasse om faldt. Generelt viste det sig, at børnene fra Head Start projektet
havde bedre skoletilpasning end børnene fra kontrolgruppen. Senere tilbage-
vende studier viste desuden, at de børn, der havde deltaget i Head Star projektet,
havde bedre helbred og forbedrede socio-emotionelle karaktertræk.

Evalueringen af Head Start viser desuden, at det ser ud til at være vanskeli-
gere at ændre på muligheder for udbytte af barnets skolegang, når barnet er
undervejs i sin ’elevkarriere’. Det tyder derfor på, at indskolingen kan have
særlig betydning for elevers samlede skolekarriere, og for om det bliver mu-
ligt for barnet at bryde med den negative sociale arv.

8.4 Sammenfatning og refleksion

Baseret på de undersøgelser, der er omtalt i dette kapitel, kan det bl.a. konsta-
teres at:

• Tidlig intervention har en positiv betydning i forhold til at forbedre forhol-
dene for børn fra en socialt belastet baggrund.

• Kvalitetspasning vil betyde positive effekter i form af styrkede kognitive,
sociale og sproglige kompetencer hos børnene.

• Overordnet betyder elevernes forældrebaggrund i Danmark langt mere end
forhold på den skole, hvor eleven går.

• En skole er effektivt i forhold til at hjælpe børn fra socialt belastede fami-
lier, når den påtager sig en ekstern støttefunktion.

Det gennemgående træk på dette område er, at der er stor mangel på viden om
danske daginstitutioners og skolers mulighed for at være med til at bryde de
negative sociale arv. Især mangler der viden omkring, hvilke indsatser der
fungerer, og hvad der får netop disse indsatser til at fungere effektivt. De
udenlandske undersøgelser, der er inddraget i kapitlet, tyder dog på, at især en
tidlig indsats kan have stor positiv betydning for børn fra socialt belastede
familier. I den forbindelse peger undersøgelserne også på, at ’kvalitets-
pasning’ i form af ordentlige normeringer og veluddannet personale spiller en
afgørende rolle for indsatsen.
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Kapitel 9

Internationale sammenligninger

9.1 Internationale sammenligninger og social arv

Der findes en omfattende internationale litteratur om intergenerationelle rela-
tioner og social arv. Denne litteratur bekræfter langt hen ad vejen de sammen-
hænge mellem forældres og børns sociale placering, som i de foregående ka-
pitler er vist for Danmark. Der er forskel på styrken af den sociale arv i de
forskellige lande. Disse forskelle antages gennemgående at skyldes forskelle i
de forhold, der bidrager til enten at forstærke eller formindske den negative
sociale arv. Det kan fx skyldes forskelle i uddannelsessystemet eller i
sundhedssystemets måde at fungere på. De fleste af disse undersøgelser er
ikke komparative. Det vil sige, at de beskæftiger sig med forholdene i et givet
land, men sammenligner ikke med forholdene i andre lande. Det skyldes bl.a.,
at det kan være vanskeligt at få data, der kan bruges til en sammenligning
mellem landene. På nogle områder er det dog ikke tilfældet. Det gælder bl.a.
data, der sammenligner de uddannelsesmæssige og de indkomstmæssige for-
hold. Her findes en række undersøgelser, hvor det bl.a. er muligt at gennem-
føre sammenligninger mellem forholdene i Danmark og en række andre lande.
I dette kapitel præsenteres disse sammenligninger.

9.2 Internationale sammenligninger af uddannelsesforhold

Unge, der tidligt dropper ud af uddannelsessystemet, anses i de fleste lande for
et stort problem, som søges begrænset. Men der er dog stor variation mellem
landene m.h.t. til, hvor stor andelen af en ungdomsårgang der ikke opnår ud-
dannelse efter grundskolen er, jf. figur 9.1.

Det fremgik i kapitel 4, at godt 15% af de unge i alderen 20 til 24 år i
Danmark ikke har en uddannelse ud over grundskolen. Det er flere end i en
lang række andre lande, bl.a. Norge, Finland og Sverige. Blandt lande med en
større andel unge uden uddannelse ud over grundskolen finder vi bl.a. Hol-
land, Spanien, Portugal og Mexico.
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Når vi ser på de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af ikke at have en
uddannelse, er der også betydelige variationer mellem landene, jf. figur 9.2.

Selv om det i næsten alle lande – Portugal undtaget – gælder, at beskæfti-
gelsesgraden er størst blandt de, der har en ungdomsuddannelse eller mere
efter grundskolen, ses dog betydelige forskelle mellem landene. I lande som
Finland, Tyskland, Frankrig, England er beskæftigelsesgraden markant lavere
for de ikke uddannede sammenlignet med de uddannede. I nogle af disse lande
hænger dette bl.a. sammen med en lav erhvervsdeltagelse blandt kvinder. I
andre lande er beskæftigelsesgraden lav blandt de ikke uddannede, muligvis
fordi meget få ikke er uddannet og dermed tilhører en gruppe med ringe kom-
petencer. Omvendt må det forventes, at der blandt ikke uddannede i lande,
hvor forholdsvis mange ikke har fået en uddannelse efter grundskolen, er en
del med betydelige kompetencer. I Danmark er beskæftigelsesgraden blandt
de uddannede godt 90, mens den for de ikke-uddannede er knap 75.

Figur 9.1 Procentdel af unge i alderen 20 til 24 år, som ikke er i gang med en uddannelse
og som ikke har en uddannelse efter grundskolen, fordelt på køn (2001).

Kilde: Ulla Højmark Jensen & Torben Pilegaard Jensen (2003:2): Hvor gik det galt ? Unge uden uddan-
nelse og negativ social arv. Arbejdspapir 6 Udvalget om negativ social arv.
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Figur 9.2 Beskæftigelsesgrad blandt 20 til 24-årige unge, som ikke er under uddannelse
fordelt efter uddannelsesniveau (kun grundskole/ungdomsuddannelse eller mere).

   
  
  

Kilde: Ulla Højmark Jensen & Torben Pilegaard Jensen (2003:3): Hvor gik det galt ? Unge uden uddan-
nelse og negativ social arv. Arbejdspapir 6 Udvalget om negativ social arv.

Når en gruppe af unge ikke får en uddannelse efter grundskolen kan det skyl-
des, at uddannelsessystemerne i forskellige lande ikke er lige gode til at be-
grænse den negative sociale arv, dvs. at børn af ikke uddannede selv har van-
skeligt ved at opnå en uddannelse efter grundskolen jf. figur 9.3.
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Figur 9.3 Andel 22-32-årige som har en uddannelse efter grundskolen fordelt på farens
uddannelse. Procent.

Bem.: Ingen af de unge i Holland har angivet, at deres fædre har uddannelse på level 5.

Kilde: Ulla Højmark Jensen & Torben Pilegaard Jensen (2003:4): Hvor gik det galt ? Unge uden uddan-
nelse og negativ social arv. Arbejdspapir 6 Udvalget om negativ social arv.

Det fremgår, at der er klar sammenhæng mellem om den unge får en uddan-
nelse efter grundskolen og farens uddannelse i de fleste lande. Figuren skal
tolkes forsigtigt, og med reference til figur 9.1, som viste andelen af unge med
uddannelse efter grundskolen. I lande, hvor hovedparten får en uddannelse
efter grundskolen, vil det således ikke være muligt at vurdere, om der er sam-
menhæng mellem forældres uddannelse og den unges uddannelse.

I Danmark og Holland har forholdsvis store grupper problemer med at bry-
de med den negative sociale arv, idet andelen af unge, som får en uddannelse
efter grundskolen, er klart lavere blandt personer, hvis fædre kun har grund-
skolen som højeste fuldførte uddannelse. I USA er det hovedsagelig personer,
hvis fædre kun har t.o.m. 6. klasse, der har vanskeligt ved at få en uddannelse
efter grundskolen. Sammenlignet med Sverige og Finland har danske unge af
forældre uden uddannelse klart sværere ved at få en uddannelse. Den negative
sociale arv er altså større i Danmark end i Sverige og Finland.
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Konklusionen er, at man kan påvise negativ social arv i alle lande, men det
er ikke i alle lande, den er et lige stort problem.

Til uddybning af spørgsmålet om negativ social arv er gennemført analyser af
sammenhængen mellem fædrenes uddannelse og de 22-32-åriges uddannelse. I
disse er der desuden taget højde for køn og indvandrerstatus. Resultaterne af
analyserne er omregnet til sandsynligheder for at få en uddannelse efter grund-
skolen, hvis ens fars uddannelsesmæssigt tilhører de 10 pct. med lavest uddan-
nelse (10 pct. fraktilen) hhv. de 10 pct. med højest uddannelse (90%-fraktilen).
For enkelthedens skyld er ”modelpersonen” kvinde og ikke-indvandrer.

Denne analyse bekræfter, at forældrenes uddannelse har større betydning
for chancen for at få en ungdomsuddannelse i Danmark end i fx Sverige og
Finland jf. tabel 9.1. Hvis man i Danmark er datter af en far, hvis uddannelse
ligger på 10%´s fraktilniveauet er chancen for at på en ungdomsuddannelse
77%, mens den i Sverige er 87%.

Tabel 9.1 Forudsagte sandsynligheder for af få uddannelse efter grundskolen afhængig
af, om farens uddannelse er på 10%-fraktilen eller 90%-fraktilen

10%-fraktil Sandsynlighed, % 90%-fraktil Sandsynlighed, %

Danmark 7.-10- klasse 77 Mellemlang eller 96
lang videregående
uddannelse

Finland Mindre end 86 Kort videregående 97
7. klasse uddannelse

Holland Mindre end 65 Mellemlang eller 93
7. klasse lang videregående

uddannelse

Norge 7.-10- klasse 90 Mellemlang eller 98
lang videregående
uddannelse

Sverige Mindre end 87 Mellemlang eller 99
7. klasse lang videregående

uddannelse

USA Mindre end 65 Mellemlang eller 99
7. klasse lang videregående

uddannelse

Bem.: I alle lande er forskellen mellem 10%-fraktilen og 90%-fraktilen signifikant på 5%’s-niveau.

10%-fraktilen angiver den højeste uddannelse blandt de 10%, der er ringest uddannet.
90%-fraktilen angiver den laveste uddannelse blandt de 10%, der er bedst uddannet.

Kilde: Ulla Højmark Jensen & Torben Pilegaard Jensen (2003:5): Hvor gik det galt ? Unge uden uddan-
nelse og negativ social arv. Arbejdspapir 6 Udvalget om negativ social arv.



100 Videnopsamling om social arv

Spørgsmålet er nu, om sammenhængen mellem forældres uddannelse og egen
uddannelse kan begrundes med forskelle i de unges kompetencer i relation til
social baggrund. For at belyse dette er de unges læse-regne-færdigheder ind-
draget i analyserne.

Igen kan resultaterne af analyserne vises som sandsynlighederne for at få en
uddannelse efter grundskolen afhængig af om ens fars uddannelse ligger på
10%-fraktilniveauet eller på 90%-fraktilniveauet. Modelpersonen er igen kvin-
de og ikke-indvandrer, og har desuden gennemsnitlige læsefærdigheder for de
22-32-årige i det enkelte land. Resultatet af denne analyse ses i tabel 9.2.

Når man sammenligner denne analyse med den forrige analyse er det muligt
at sige noget om den negative sociale arv. Da alt andet end fædrenes uddannelse
er det samme i de to analyser, kan man tage indsnævringer i spændet mellem
10%-fraktilen og 90%-fraktilen fra tabel 9.1 til tabel 9.2, som en form for mål
for hvor stor en rolle den negative sociale arv spiller i det pågældende land.

I Finland, Norge og Sverige er der ikke signifikant forskel i sandsynlighe-
den for at få en uddannelse efter grundskolen, når man sammenligner 10%-
fraktilen og 90%-fraktilen, hvilket må tages som tegn på, at den negative so-
ciale arv spiller en meget lille rolle. I Danmark og USA mindskes den negative
sociale arv en smule. Ser man derimod på Holland har fædrenes uddannelse
stadig stor betydning selvom færdighederne er taget med i modellen.
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Tabel 9.2 Forudsagte sandsynligheder for af få uddannelse efter grundskolen afhængig
af, om farens uddannelse er på 10%-fraktilen eller 90%-fraktilen, korrigeret
for barnets læse-regne-færdigheder.

10%-fraktil Sandsynlighed, % 90%-fraktil Sandsynlighed, %

Danmark 7.-10- klasse 88 Mellemlang eller 95
lang videregående
uddannelse

Finland Mindre end 97* Kort videregående 97
7. klasse uddannelse

Holland Mindre end 68 Mellemlang eller 92
7. klasse lang videregående

uddannelse

Norge 7.-10- klasse 96* Mellemlang eller 96
lang videregående
uddannelse

Sverige Mindre end 99* Mellemlang eller 99
7. klasse lang videregående

uddannelse

USA Mindre end 77 Mellemlang eller 98
7. klasse lang videregående

uddannelse

Bem.: * betyder, at der ikke er signifikant forskel på sandsynligheden for at få uddannelse efter
grundskolen imellem unge, hvis fædre er uddannet på 10%-fraktilen og 90%-fraktilen. Som
estimat benyttes 90%-fraktilen i begge tilfælde.

10%-fraktilen angiver den højeste uddannelse blandt de 10%, der er ringest uddannet.
90%-fraktilen angiver den laveste uddannelse blandt de 10%, der er bedst uddannet..

Kilde: Ulla Højmark Jensen & Torben Pilegaard Jensen (2003:5): Hvor gik det galt ? Unge uden uddan-
nelse og negativ social arv. Arbejdspapir 6 Udvalget om negativ social arv.

Men hvad betyder mangel på uddannelse for beskæftigelseschancerne og for
risikoen for at være arbejdsløs? Resultatet af en analyse af dette ses i tabel 9.3

Det fremgår at Danmark og Sverige har de mest »rummelige arbejdsmar-
keder«, idet en stor andel af de personer, som ikke har en uddannelse efter
grundskolen, er beskæftigede, og fordi der ikke er ret stor forskel på ledig-
hedsprocenten i de to lande, når man sammenligner den for personer med og
uden uddannelse efter grundskolen. Selv om det gælder i alle lande, at andelen
af ledige er størst blandt personer uden uddannelse, så er forskellene meget
større i de andre lande. Specielt ser det ud som om det er meget vanskeligt at
få job i Finland, hvis man ikke har en uddannelse efter grundskolen.

En undersøgelse gennemført af Gösta Esping-Andersen analyserer spørgs-
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målet om den sociale arvs gennemslagskraft i forskellige lande. Undersøgel-
sen inkluderer studier af skandinaviske lande: Danmark, Sverige, Norge og de
europæiske lande: Holland, Tyskland og Italien og de liberale økonomiske
lande: England og USA.

En af pointerne i undersøgelse er, at der stadig er mange, der tror, at vi bor
i lande med lige muligheder på trods af det faktum, at den sociale ulighed over
de sidste generationer ikke er blevet mindre. Han ser to grunde til, at dette
burde bekymre: dels fordi det strider mod det, man kan kalde vores sociale
retfærdighedssans, og dels fordi det kan gå hen at blive et alvorligt økonomisk
problem for fremtidens samfund, at de unges produktive potentialer ikke ud-
nyttes fuldt ud. En del af forklaringen på, at der er så relativt store forskelle
mellem vestligt orienterede lande, er blandt andet det niveaudelte skolesy-
stem, som i sig selv er fremmende for sociale skævheder. Sverige og Holland
har til en vis grad udlignet effekten af den sociale arv, men skolesystemet er
forskelligt i de to lande, og derfor kan man ikke henvise til strukturelle fakto-
rer. Danmark og Norge er også med i denne udvikling.

En central pointe i undersøgelsen er, at den tidlige barndom fra 0-6 år er af
stor betydning for den senere udvikling. Han undersøgelse peger på, at det er
meget svært at rette op på manglende færdigheder hos individer senere i livet,
der i udgangspunktet ikke har været i besiddelse af den fornødne motivation
eller kognitive færdigheder. Den kulturelle kapital i familien er en af de afgø-
rende faktorer for et barns kognitive præstationer i alle undersøgelsens lande.
Derudover har den socioøkonomiske status generelt i alle landene betydning
for de kognitive præstationer i modsætning til faderens uddannelse og den
samlede husstandsindkomst. Det er bemærkelsesværdigt, at faderens uddan-
nelse har en større betydning i lande som Danmark og Tyskland end i de andre
lande i undersøgelsen, men der gives ikke noget bud på hvorfor.
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Tabel 9.3 Beskæftigelsessituation afhængig af om man har uddannelse efter grund-
skolen (ja) eller ej (nej). Procent

Har uddannelse efter Beskæftigede Ledige I alt
rundskolen

Danmark Ja 92,7 7,3 100,0
Nej 89,2 10,8 100,0

England Ja 92,1 7,9 100,0
Nej 82,0 18,0 100,0

Finland Ja 92,1 7,9 100,0
Nej 71,6 28,4 100,0

Holland Ja 93,1 6,9 100,0
Nej 85,9 14,1 100,0

Norge Ja 94,9 5,1 100,0
Nej 83,0 17,0 100,0

Sverige Ja 87,9 12,1 100,0
Nej 84,3 15,7 100,0

Tyskland Ja 92,0 8,0 100,0
Nej 84,9 15,1 100,0

USA Ja 94,6 5,4 100,0
Nej 85,5 14,5 100,0

Kilde: Ulla Højmark Jensen & Torben Pilegaard Jensen (2003:6): Hvor gik det galt ? Unge uden uddan-
nelse og negativ social arv. Arbejdspapir 6 Udvalget om negativ social arv

I undersøgelsen konkluderes det, at aktivering og livslang læringsprojekter i
sig selv ikke kan udligne de negative sociale forskelle. Det samme gælder et
skolesystem baseret på lighed, der ligeledes i sig selv ikke kan frembringe
mere eller flere muligheder for de dårligt stillede. Undersøgelsen peger på
familien som den vigtigste enhed, idet selektionsprocessen grundlægges i
barndommen og bevirker, at børn fra mindre privilegerede hjem i lavere grad
vælger at uddanne sig. De er bange for ikke at kunne leve op til uddannelser-
nes krav og tænker i kortsigtede profitstrategier. Vigtige faktorer inkluderer
forældrenes viden om uddannelsessystemet og evne til at varetage deres børns
interesser på en hensigtsmæssig måde. Derudover har nabolaget og skolemil-
jøet en afgørende virkning, dvs. jo flere elever af blandet social herkomst på
en skole, desto bedre påvirkning af de mindre privilegerede børn. Desuden
nævnes det som en meget central pointe, at daginstitutioner af god pædago-
gisk karakter kan neutralisere den ulige kulturelle og kognitive kapital. Under-
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søgelsen påpeger således, at der er behov for at implementere en politik, der
sikrer børnepasning til alle familier. Her er Danmark det land, der faktisk er
godt på vej, selvom der ikke er nogen entydige trends i udviklingen. Danmark
er ifølge undersøgelsen alt andet lige det land i undersøgelsen, der har haft
størst held med at bryde den sociale arv. Undersøgelsen har dog ikke haft held
med at isolere de mekanismer, der frembringer denne udvikling. Den udtaler
sig hypotetisk om, at den skandinaviske velfærdsmodel med ydelser og
pasningsmuligheder til alle mindsker videreførelsen af den sociale arv.

9.3 Internationale undersøgelser af lønmobilitet

Der er foretaget en række undersøgelser af den lønmobilitetens omfang i Sve-
rige, Finland og andre europæiske lande, ligesom der for USA er gennemført
mange sådanne undersøgelser. I tabel 9.4 findes en oversigt over resultaterne fra
undersøgelser af forholdet mellem fader-søn lønninger, idet omfanget af social
mobilitet er opgjort som værdien af den procentvise ændring i børnenes ind-
komst som følge af en given procentændring i forældrenes indkomst – elasticite-
ten b

w
 – idet en elasticitet på 0 angiver fuld social mobilitet – ingen social arv –

og en høj elasticitet angiver ingen social mobilitet – fuld social arv.
For Sverige og Finland er mobiliteten – elasticiteterne – beregnet til at være

på omkring 0,22-0,28, hvis der anvendes enkelt-årslønninger for børnene, mens
mobiliteten bliver på omkring 0,13, hvis børnenes lønninger dækker over et
gennemsnit for flere år. For Tyskland er elasticiteten beregnet til 0,11 under an-
vendelse af flere års lønninger for børnene, men børnenes gennemsnitsalder er
her kun knap 23 år. For Canada er der beregnet elasticiteter på 0,23-0,26 på
årslønninger for børn. Endelig finder amerikanske undersøgelser elasticiteter på
mellem 0,28 og 0,41, idet de største elasticiteter – den mindste mobilitet – er
beregnet på oplysninger om årslønnen og den mindste elasticitet – den største
mobilitet – refererer til oplysninger om gennemsnitsårslønninger for børnene.

For at kunne sammenligne med disse forhold i andre lande er der gennem-
ført en analyse for Danmark. Her er anvendt et gennemsnit af børnenes time-
lønninger til beregningen af den sociale mobilitet for sønner i forhold til fæd-
re, idet der også korrigeres for faderens og sønnens respektive aldre jf. tabel
9.5. Resultatet er en beregnet elasticitet på 0,19, hvilket kan sammenholdes
med tilsvarende elasticiteter for Sverige og Finland på 0,13 og 0,28 for USA.
Den sociale mobilitet i Danmark ser med andre ord ud til at være mindre end
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i Sverige og Finland og større end i USA, eller, omvendt, den social arv er
større i Danmark end i Sverige og Finland, men mindre end i USA. Disse
resultater skal imidlertid tages med betydelige forbehold, da der er anvendt
forskellige aldersafgrænsninger og andre forudsætninger. Ikke desto mindre
svarer de fundne resultater delvist til beregninger af den kummulerede mobi-
litet. Disse viser således, at fader-søn mobiliteterne i Danmark og Sverige er
nogenlunde lige store, og væsentlig større end i både USA, Storbritannien,
Italien og Tyskland, hvilket bl.a. tilskrives en mindre indkomstulighed i de
skandinaviske lande sammenlignet med i de andre lande. Hvorvidt andre for-
hold på den ene eller anden måde medvirker til at forklare de nationale for-
skelle, ville kræve yderligere undersøgelser for at kunne besvare

Tabel 9.4 Beregninger af mobilitet i form af intergenerationelle årsløns-elasticiteter
mellem fædre og sønner i forskellige lande.

Land ß Søn Fader

Sverige 0,28 Årsløn i 1990; 29-38 år Estimeret pba.
Uddannelse og stilling

Sverige 0,14 4-års gns. indkomst; 31-41 år Indkomst i 1955
(Stockholm)

Sverige 0,13 3-års gns. årsløn; 25-51 år 3-års gns. årsløn

Finland 0,22 Årsløn i 1990; 30-40 år 2-års gns. årsløn

Finland 0,13 3-års gns. årsløn; 25-45 år 2-års gns. årsløn

Tyskland 0,11 Gns. årsløn op til 6 år; Gns. årsløn op til 6 år
gns. alder i 1984 22,8 år

Canada 0,23 Årsløn i 1995; 29-32 år 5-års gns. årsløn

Canada 0,26 Årsløn i 1998; 32-35 år 5-års gns. årsløn

USA
a

0,39 Årsløn i 1987; 28-36 år 5-års gns. Årsløn

USA
a

0,28 3-års gns. årsløn; 25-40 år 3-års gns. årsløn

USA
a

0,41 Årsløn i 1984; 25-33 år 5-års gns. årsløn

USA
b

0,37 Årsløn i 1980;28-38 år 4-års gns. årsløn

Kilde: Jens Bonke (2003:19): Dårlige økonomiske forhold som risikofaktor. Arbejdspapir 5. Udvalget
om negativ social arv.

Hvad angår den sociale arv mellem fader og datter, viser det sig, at denne både
i Danmark og i Canada (Corak, 2001) er mindre end den sociale arv mellem
fader og søn.
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Når der sammenlignes med forholdene i andre lande, må en forsigtig kon-
klusion være, at det er bedre for børn i dårlige økonomiske kår at vokse op i
Danmark og Sverige end i mange andre lande, alene fordi chancen for at klare
sig godt siden hen er større i de skandinaviske lande. Hvad det er for nogle
forhold, der medvirker hertil, er der ikke noget umiddelbart svar på. Men at de
nordiske velfærdsstater med et stort udbud af børneinstitutioner, gratis adgang
til uddannelse og sundhed samt et udlignende skattesystem er medvirkende
årsager forekommer højst sandsynligt.
.
Tabel 9.5 Beregninger af mobilitet i form af intergenerationelle årsløns-elasticiteter
mellem fædre og sønner, og fædre og døtre i Danmark.

Fader

Søn ß = 0,19
(t-value: 3,12)

Datter ß = 0,10
(t-value: 1,80)

3-års gns. timeløn; 32-36 år i 1999 3-års gns. timeløn; 1980-82

Anm.: der er korrigeret for både faders og barns alder.

Kilde: Jens Bonke (2003:19): Dårlige økonomiske forhold som risikofaktor. Arbejdspapir 5.
Udvalget om negativ social arv.

9.4 Sammenfatning og refleksion

Baseret på undersøgelserne i dette kapitel kan det bl.a. konstateres at:

• Der er flere unge 20-24 årige, der ikke er i gang med og ikke har en ung-
domsuddannelse i Danmark end i Sverige og Norge.

• Forældrenes uddannelse har større betydning for chancen for at få en ung-
domsuddannelse i Danmark end i fx Sverige og Finland.

• Den sociale arv spiller en større rolle for, om man får en uddannelse i Dan-
mark end den gør i de øvrige nordiske lande.

• Der er flere unge uden uddannelse, der er i beskæftigelse i Danmark og
Sverige sammenlignet med andre lande.

• Det er bedre for børn i Danmark og Sverige at vokse op i dårlige økonomi-
ske kår sammenlignet med forholdene i en række andre lande.
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De internationale sammenligninger tyder således på, at der i Danmark og Sve-
rige er udviklet systemer, der gør, at det alt andet lige er mindre vanskeligt at
klare sig beskæftigelsesmæssigt og økonomisk uden en uddannelse i disse
lande sammenlignet med andre lande. Der skal på den ene side ikke herske
tvivl om, at dette må opfattes som værende positivt. På den anden side er det
værd at overveje, om det er det resultat, man ønsker at opnå med den uddan-
nelsesmæssige og sociale indsats i Danmark. Det havde sandsynligvis været
bedre, hvis konklusionen havde været, at det var nemmere i Danmark end i
andre lande at få en uddannelse selv om man kommer fra uddannelsesmæssigt
og økonomiske ringe kår. Det viser undersøgelserne imidlertid ikke er tilfæl-
det.
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