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- Hvilke konsekvenser har mangel på uddannelse og beskæftigelse som ung 
for den enkelte person?

- Hvorfor er familiebaggrund vigtig for muligheder gennem livet?



Hvilken velfærd kan man forvente fra økonomiske ressourcer gennem livet, 
når vi tager højde for usikkerhed og det sociale sikkerhedsnet?



30-årige med ungdomsuddannelse og job



30-årige med ungdomsuddannelse men uden job



30-årige med ungdomsuddannelse men uden job



30-årige uden ungdomsuddannelse men med job



30-årige uden både ungdomsuddannelse og job



Gruppen uden ungdomsuddannelse og beskæftigelse kan se frem 
til ca. 40% lavere velfærd fra økonomiske ressourcer gennem livet 
end jævnaldrende med ungdomsuddannelse og beskæftigelse.



Omkring 50% af ulighed i den forventede velfærd fra økonomiske 
ressourcer gennem livet kan tilskrives familiebaggrund.



Hvis I går herfra i dag med tre ting:

1) Fraværet af beskæftigelse og uddannelse som ung kan lede til et liv med lavere 
velfærd og lille mulighed for social mobilitet.

2) Barn- og ungdommen er fundamentet resten af livet bygges på. 
Derfor ligger en stor del af roden til ulighed gennem hele livet her.                
Men også mulighederne for social mobilitet dannes her. 

3) Der er markante forskelle mellem børns muligheder på tværs af deres 
baggrund. Forskellene opstår tidligt i livet, og består.



Hvordan udvikler vi os gennem livet?



Mor har videregående uddannelse

Mor har ungdomsuddannelse

Mor har grundskole

3-5 år, sociale færdigheder



Mor har videregående uddannelse

Mor har ungdomsuddannelse

Mor har grundskole

8-14 år, faglige færdigheder



3-5 år, sociale færdigheder 8-14 år, faglige færdigheder



25 år, andel med en dom for kriminalitet



25 år, andel uden en dom for kriminalitet



3-5 år, sociale færdigheder 8-14 år, faglige færdigheder 25 år, Ingen kriminalitet



8-14 år, faglige færdigheder3-5 år, sociale færdigheder 25 år, ingen kriminalitet 30 år, års uddannelse



8-14 år, faglige færdigheder3-5 år, sociale færdigheder 25 år, ingen kriminalitet 30 år, års uddannelse 40 år, lønindkomst



8-14 år, faglige færdigheder3-5 år, sociale færdigheder 25 år, ingen krim. 30 år, uddannelse 40 år, lønindkomst 40-50 år, ikke kontaktet hosp. 54 år, i arbejdsstyrken 60 år, i live



Færdigheder avler færdigheder

Læring avler læring

Udbyttet af indsatser afhænger af udgangspunktet

Udfordring:
Ved lige ’formelle’ muligheder får de, der har meget, endnu mere



Evner, færdigheder, kompetencer mfl. er multidimensionelle.

- Hard skills: Intelligens og kognitive færdigheder
- Soft skills: Socio-emotionelle (ikke-kognitive) færdigheder

De forskellige evner / færdigheder / kompetencer påvirker hinanden

Der er kritiske ’vinduer’ i løbet af barndommen, hvor de forskellige facetter er 
særlig formbare →
Mulighederne for at udnytte sneboldseffekt er langt større tidligt



‘Sammenhæng’ mellem års fuldført uddannelse og 
IQ + socio-emotionelle færdigheder, drenge



‘Sammenhæng’ mellem års fuldført uddannelse og 
IQ + socio-emotionelle færdigheder, drenge



Lignende ses for sammenhængene mellem karakterer; helbred; beskæftigelse; kriminalitet; indkomst 
og IQ + socio-emotionelle færdigheder.



Specielt samvittighedsfuldhed optræder som særligt vigtigt.

Men hvad er indeholdt i samvittighedsfuldhed?

Omhyggelig; Organiseret; Arbejdsom; Pålidelig; Samvittighedsfuld; Ambitiøs; 
Alvorlig

Analogen i barndommen er:
Vedholdenhed; Opmærksomhed / evne til at fastholde koncentration; Bevidst 
selvkontrol og impulskontrol.

Dvs. at lære at lære



Arbejdsmarkedstilknytning og kriminalitet, alt efter samvittighedsfuldhed / 
vedholdhed som 18-årig



”Hvordan den går i skolen” er meget mere end fagligt standpunkt.

Karakterer i fx matematik er udtryk for meget mere end matematiske 
færdigheder.



Gennemsnit af dansk- og matematikkarakterer, 9. klasse



Gennemsnit af dansk- og matematikkarakterer, 9. klasse

23% med ufaglærte forældre har ikke ungdomsuddannelse, job, igangværende udda.
Det tilsvarende tal for unge med universitetsuddannede forældre er 3%.



Gennemsnit af dansk- og matematikkarakterer, 9. klasse

Næsten hele forskellen i andelen med ungdomsuddannelse, job, igangværende uddannelse på tværs 
af forældres uddannelse kan tilskrives faktorer, som allerede er tilstede ved udgangen af grundskolen.



Hvor tidligt kan vi se forskellene?



Gennemsnit af dansk- og matematikkarakterer, 9. klasse



Der er også markant sammenhæng mellem færdigheder i børnehave- og skolealderen

Gennemsnit af testscorer i dansk- og matematik, hhv. 2. og 3. klasse



Beskæftigelse er helt centralt for at bryde social arv

…specielt for børn fra udsatte hjem



Hvor meget af social arv i indkomst, kan tilskrives hhv. beskæftigelse og uddannelse?



Hvor meget af social arv i indkomst, kan tilskrives hhv. beskæftigelse og uddannelse?



Hvor meget af social arv i indkomst, kan tilskrives hhv. beskæftigelse og uddannelse?



Der er forskelle i familiers ressourcer.

Men der er også forskel på grundlæggende tilgang til børns udviklingspotentiale.



Andel forældre der er helt uenige i spørgsmålene alt efter deres uddannelsesniveau:



Andel forældre der er helt uenige i spørgsmålene alt efter deres uddannelsesniveau:



Forskellene handler ikke kun om, hvad der sker i hjemmet.



Kammeraters sprogtestscorer gennem opvæksten:



Kammeraters sprogtestscorer gennem opvæksten:



Udfordringerne er ikke lige fordelt:
Antal års uddannelse som voksen, efter bopæl som 10 årig (rød=høj).



Udfordringerne er ikke lige fordelt:
Antal års uddannelse som voksen, efter bopæl som 24 årig (rød=høj).



Udfordringerne er ikke lige fordelt:
Antal års uddannelse som voksen, efter bopæl som 36 årig (rød=høj).



10 årig 36 årig



Hvem vi vokser op sammen med, er ikke kun vigtigt for, hvordan det går i skolen. 
Det er også vigtigt for vores adfærd, når det kommer til:
- Uddannelsesvalg
- Risikoadfærd og beskæftigelse/inaktivitet
- Kriminel løbebane

Adfærd smitter.

Positive rollemodeller har stor betydning.



Starten på livet danner grundlaget for den fremtidige udvikling.

Der er markante forskelle i børns muligheder og udvikling alt efter deres baggrund.

Hvad skal vi gøre, når lige formelle muligheder ikke rækker?
- Det er oftest de mest ressourcestærke, der er bedst til at gøre brug af muligheder.
- Det er oftest de grupper, man helst vil have skal tage imod tilbud, der er mindst 

tilbøjelige til at gøre brug af dem.

Skal vi mere ind over dørtærsklen?
Skal vi målrette indsatser mere?
Og hvordan gøres det uden at stigmatisere og skubbe målgruppen væk?



Ulighed og de forskelle vi ser tidligt har store konsekvenser
gennem hele livet.

Lige muligheder opnås først, når der er lige muligheder for
udvikling i barn- og ungdommen.



Tusind tak.


