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E n ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forsk- 
 ningsenhed viser, at kun godt halvdelen af børnene 

af kortuddannede forældre udnytter deres høje gymna-
siegennemsnit til at læse videre på universitetet.

Social baggrund spiller stadig en stor rolle for den unges 
uddannelsesvalg. Hvis forældrene er kortuddannede 
(ufaglærte eller faglærte), skal der mere end en flot stu-
dentereksamen til for at få den unge til at søge ind på 
universitetet. Det viser en ny registerdatabaseret under-
søgelse, som seniorforsker Jens-Peter Thomsen fra SFI 
har lavet for ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Jens-Peter Thomsen har set på dem, der var 25 år i 
2008-2010 og havde opnået et karaktergennemsnit på 
mellem 9 og 10 efter den gamle skala ved deres studen-
tereksamen. Blandt de unge, der havde mindst én uni-
versitetsuddannet forælder, læste 85 procent videre på 
universitetet. Det gjaldt kun for 52 procent af de unge, 
der havde ufaglærte forældre. Idet man typisk opnår 

en højere indkomst ved at tage en universitetsuddan-
nelse frem for en kortere uddannelse, vil både samfund 
og individ altså opnå en økonomisk gevinst, hvis man 
kunne få disse dygtige børn af ufaglærte til at søge ind 
på universitetet i samme grad som de dygtige børn af 
universitetsuddannede forældre.

Analysen afdækker desuden en række forskelle mel-
lem de højt kvalificerede unge fra kortuddannede 
hjem som påbegynder en universitetsuddannelse, og 
de der ikke gør. Blandt andet finder man en stærk 
sammenhæng mellem sandsynligheden for at læse 
videre på en universitetsuddannelse og hvilken type 
job, den kortuddannede mor har: Hvis hun har været 
beskæftiget i ikke-manuelle jobs, som for eksempel på 
kontor eller har arbejdet med præcisionshåndværk, så 
stiger sandsynligheden for, at den unge læser videre. 
Samtidig øges sandsynligheden, hvis der har været 
personer i den udvidede familie – bedsteforældre, 
onkler, tanter eller ældre søskende – der selv har taget 

Andele af 25-årige med et gymnasiegennemsnit på 9,0-9,9, som læser videre på en universitetsuddannelse. 

1986-19890

30

40

60

80

90 Procent

70

20

10

50

Akademikerforældre
(mindst en)

Forældre med højst en
erhvervsuddannelse

Ufaglærte forældre

1990-1992

1993-1995

1996-1998

1999-2001

2002-2004

2005-2007

2008-2010

Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik



Undersøgelsens pUblicering

Jens-Peter thomsen 2017
Unrealized potential: the disparate edUcational 
pathways oF highly qUaliFied working-class children

stUdy paper no. 117
rockwool Fondens Forskningsenhed.

en universitetsuddannelse. Og endelig er unge, der 
har gået på et gymnasium, hvor mange generelt vælg-
er at læse videre på universitetet, mere tilbøjelige til at 
tage en lang videregående uddannelse.

På baggrund af disse sammenhænge ville det være 
interessant nærmere at belyse, hvad der bestemmer 
unges uddannelsesforventninger og -ambitioner, og 
hvorvidt det er muligt at tilskynde flere dygtige unge 
fra kortuddannede hjem til at læse videre på universi-
tetet.


