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1. Myten om social arv - Realiteten om risikoens størrelse 
To eksempler

Avisomtale: Berlingske 05.11.2012 med interview med forsker og ekspert på området:
• Tallene bekræfter det, som forskningen har vist i årtier: At den sociale arv er mest massiv i toppen og 

i bunden af samfundet, hvor den sociale mobilitet er så godt som fraværende. 

Mine beregninger på baggrund af de samme registeroplysninger viser:
• 21 % af unge med forældre, der har været på kontanthjælp kommer selv til at modtage kontanthjælp
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Overskrift, der understøtter myten Avisen.DK 26. feb. 2013
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Unge bliver født til kontanthjælp
– Kommer du fra et hjem med problemer er chancen for at havne på kontanthjælp stor, viser 

ny kortlægning af unge kontanthjælpsmodtagere
– Kontanthjælp går i arv, viser stor kortlægning af 51.000 unge

Realiteten er I følge AE-rådets undersøgelse:
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Kilde: Baadsgaard, Mikkel (2013): Hver 5. ung med svag hjemmebaggrund er påkontanthjælp, Analyse, AE-rådet



Resultater fra vignetundersøgelsen: ”Professionelles faglige 

risikovurderinger” 2019. (endnu ikke publiceret) 
Undersøgelsen er finansieret af Socialstyrelsen og gennemføres af forskere fra UCL (University College 

Lillebælt) og Aalborg universitet 

Undersøgelsen vedrører pædagoger, lærere, sundhedsplejerskers og socialrådgiveres 

risikovurderinger, og i undersøgelsen er det fx undersøgt, hvordan professionelle 

vurderer risikoen for at modtage kontanthjælp, når børnene er vokset op med de 

risikofaktorer, der er nævnt i AE-rådets undersøgelse (se foregående slide).
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• Professionelle overvurderer risikoen for modtagelse af kontanthjælp med 12 

til 39 procentpoints

• Undersøgelsen viser tillige, at professionelle overvurderer risikoen, når det 

gælder andre alvorlige sociale problemer:  

• Kriminalitet 

• Depression 

• Overvurderingen bliver endnu større, når der er en ophobning af 

risikofaktorer

• Professionelle er som alle andre påvirkede af den diskurs, som forskere, 

politikere og medier fremfører om social arv



2. Social arv – et upræcist og stigmatiserende begreb
Social arv er uegnet begreb til

– undersøgelse af udsathed
– forudsigelse af sociale problemer
– udpegning af højrisikogrupper, hvor sociale problemer kan 

forebygges
Konsekvenser for børn og unge:
• Stigmatisering som ”sociale tabere”

– Selvopfyldende profeti pga. diskrimination, mindre 
selvværd og ansvarsfralæggelse

Konsekvenser for forældre:
• Stigmatisering som dårlige forældre
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Professionelles vurdering af risikoen for at stå uden ungdoms-
uddannelse, når forældrene er ufaglærte og hhv. udenlandske/danske
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Et andet resultat fra vignetundersøgelsen: ”Professionelles faglige risikovurderinger” 
2019. (endnu ikke publiceret)
• I undersøgelsen viser det sig, at professionelle overvurderer risikoen for at unge 

med ufaglærte udenlandske forældre står uden ungdomsuddannelse som 25-årige. 
• Professionelle undervurderer risikoen for, at unge med ufaglærte danske forældre 

står uden ungdomsuddannelse som 25-årige.
• Professionelle har i dette tilfælde anvendt deres viden om at udenlandsk baggrund 

er en risikofaktor. De har formentlig generaliseret og derfor ræsonneret sig frem til, 
at der sker en forøgelse af risikoen, når unge drenge med ufaglærte forældre med 
udenlandsk baggrund

• Professionelle har således tilegnet sig myten om enfaktorforklaringen: etnisk 
minoritetsbaggrund 

Generel konklusion: 
• En risikofaktor kan i nogle kontekster være en beskyttelsesfaktor
• Social arv, ghettoopvækst, religion og andre ”enfaktorforklaringer” på komplekse 

sociale problemer er skadelige for socialpolitikken og det sociale arbejde
• Forskere har et stort ansvar for at fremlægge relevante undersøgelsesresultater, 

der kan punktere myter om social arv mv. 



Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer ift. at opnå 
ungdomsuddannelse. AE-rådets analyse
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Kilde: Dahlskov og Blicher 20117 ”Forældres fattigdom har stor betydning for børns chancer”

• Indvandrer eller efterkommer fra ikke vestligt land er en beskyttelsesfaktor, når 
man har ufaglærte forældre. Etnisk dansk baggrund er en risikofaktor.

• Opvækst i almen bolig er en risikofaktor
• Opvækst i socialt belastet boligområde er ikke nogen betydningsfuld risikofaktor
• Parallelsamfundspakken er forfejlet mht. både målgruppe og indsats

Fattigdom

Indvandrer eller 
efterkommer

Dårligt 
skoleforløb

Forældre
uden job



3. Udsathed
• Alle er udsatte

– Pga. strukturelle forhold: Fattigdom og ulighed
– Pga. forhold i individ, familie og nærmiljø
– Pga. forhold i daginst. og skole
– Pga. sammentræf af tilfældige omstændigheder

• Social arv, ghettoopvækst, religion og andre ”enfaktorforklaringer” på 
komplekse sociale problemer er skadelige for 
– Forskning i udsathed
– Socialpolitik
– Socialt arbejde, hvor enfaktorforklaringer vanskeliggør

• Helhedssyn
• Empati

• Nye perspektiver for socialt arbejde
• Umuligt at udpege, hvem der får alvorlige sociale problemer. 

– Det betyder, at den professionelle dømmekraft bliver vigtig ift. at finde frem 
til, hvad der for det unikke barn er problemskabende

• Evidens for resiliens. De fleste klarer sig
– Det giver mulighed for på grundlag af undersøgelsesresultater at indgyde børn 

og unge optimisme
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