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Forord 

Formålet med denne rapport er at tilføre debatten om muslimske friskoler – eller friskoler 

med muslimske elever1 – et stærkere datagrundlag. Selvom skolerne figurerer højt oppe på 

den politiske integrationsdagsorden, ved vi empirisk ikke meget om eleverne. Denne rap-

port, der er den første af sin art, belyser elevernes identitet, sociale integration, demokratiske 

orientering og trivsel.  

Rapporten bygger på helt nye tal fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget i 2019-2020, der 

er beriget med registerdata. Det gør det muligt at undersøge, om der er betydelige forskelle 

på niendeklasseelever med muslimsk baggrund, der går på henholdsvis friskoler med mus-

limske elever og folkeskoler. Rapportens datagrundlag giver dog ikke mulighed for at kon-

kludere om årsager til forskelle og ligheder mellem de to elevgrupper, herunder om de di-

rekte skyldes skolernes virke.  

Undersøgelsen indgår som led i det større projekt, When Do Children of Immigrants Thrive: 

How Schooling and Politics Affect Civic and Educational Outcomes, der blev generøst støt-

tet af ROCKWOOL Fonden og foretaget af en gruppe forskere ved Institutterne for Stats-

kundskab ved Aarhus og Aalborg Universitet. Projektet undersøger, hvordan forskellige 

skolekontekster påvirker efterkommeres integration, og resultaterne er ved at blive publice-

ret og afsluttes med lancering af en dansk bog i 2021. I forbindelse med projektet opstod 

tanken om at undersøge friskoler med muslimske elever som en særlig skolekontekst. Sko-

lerne har både meget høj koncentration af elever med muslimsk baggrund og udgør en daglig 

undervisningssammenhæng, hvor det at være religiøs og have forældre og bedsteforældre 

med oprindelse uden for Danmark er selve udgangspunktet for skolens og lærernes virke.  

I alt deltog 19 af de 22 friskoler med muslimske elever, der har niendeklasser, i undersøgel-

sen om medborgerlig integration og trivsel. Rapportens forfattere er meget taknemlige for 

 
1 Institut for Menneskerettigheder (2019: 17) bruger i en nylig rapport begrebet ’friskoler med muslimske 

værdier’ i stedet for ’muslimske friskoler’. Selvom sidstnævnte er blevet den almindelige betegnelse, er det 

problematisk, da mange skoler ikke omtaler sig selv på denne måde og for nogles vedkommende lægger vægt 

på ikke at være religiøst funderede. Uanset at nogle skoler lægger afstand til en betegnelse, der har en kontro-

versiel klang, og at de heller ikke – eller ikke i samme omfang – aktivt forudsætter eller præger eleverne til en 

muslimsk identitet, er de dog særlige ved stort set kun at have elever med muslimsk baggrund og ved i hvert 

fald at give plads til muslimsk religiøsitet. Vi vælger selv betegnelsen ’friskoler med muslimske elever’, der 

anerkender, at nogle friskoler er mere muslimsk værdibaserede end andre. Betegnelsen kan til gengæld kriti-

seres for at antage, at alle elever med muslimsk baggrund er (lige) religiøse. Der er naturligvis forskelle, selvom 

eleverne generelt erklærer sig som meget religiøse, men ’skoler med elever af muslimsk baggrund’ er meget 

klodset at skrive mange gange. Betegnelsen kunne også antyde, at andre friskoler med et vist antal muslimske 

elever – fx nogle katolske skoler – skulle tælles med. Det gør vi ikke. 
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den velvilje, vi er blevet mødt med på skolerne, både fra ledelse og lærere og fra de interes-

serede elever. Dansk Friskoleforening, især formand Peter Bendix og sekretariatsleder Søren 

Stein Brinck, har hjulpet med råd og støtte, ikke mindst i forhold til at etablere en tillidsfuld 

kontakt til skolerne og deres ledelse. Antropolog Annette Haaber Ihle, der som den første i 

Danmark beskæftigede sig videnskabeligt med skolerne, har været en uvurderlig hjælp til at 

etablere kontakter og har generøst delt af sin viden og erfaring. Tak for hjælp og råd også til 

Lene Kofoed Rasmussen og Lene Kühle. 

Rapporten er blevet læst og kommenteret af Jørgen Goul Andersen, Christian Albrekt Lar-

sen, Kristian Kongshøj, Simon Laumann Jørgensen og Jeevitha Yogachandiran Qvist – og 

ikke mindst af de to fagfællebedømmere Jonas Lieberkind og Sidsel Vive Jensen, der begge 

leverede omfattende og særdeles vigtige kommentarer. Også Jan Rose Skaksen og Marie 

Louise Schultz-Nielsen på ROCKWOOL Fonden har gennemlæst rapporten. Ansvaret for 

eventuelle fejl er naturligvis kun forfatternes.  

Sammenfatning 

Rapporten om medborgerlig integration og trivsel er baseret på en spørgeskemaundersøgelse 

af 2307 niendeklasseelever fra henholdsvis 19 friskoler med muslimske elever og 75 folke-

skoler med mindst en femtedel elever med anden etnisk herkomst end dansk. Rapporten 

fokuserer på de 840 niendeklasseelever i undersøgelsen, som har familiebaggrund i et mus-

limsk land. Undersøgelsen er den første af sin slags, idet den dels inddrager næsten hele 

populationen af friskoler med muslimske elever (19 af 22 skoler med niendeklasser), dels er 

beriget med registerdata, hvilket tillader en mere systematisk sammenligning af elever med 

muslimsk baggrund i friskolerne med tilsvarende elever i folkeskolen. Eleverne sammenlig-

nes også med ikkemuslimske elever (flertalselever) i folkeskolen, når det er relevant.  

Rapporten beskriver alene forskelle mellem niendeklasseelever i de to skoletyper med hen-

syn til en række aspekter af medborgerlig integration og trivsel, mens den ikke har mulighed 

for at konkludere på årsagerne til forskelle og ligheder mellem de to elevgrupper.  

Undersøgelsen søger at besvare følgende spørgsmål: 

(1) Hvordan er den medborgerlige integration blandt niendeklasseelever på friskoler med 

muslimske elever sammenlignet med tilsvarende elever i folkeskoler? Herunder deres:  

a. identitet: tilhørsforhold med det danske fællesskab samt deres religiøse og etniske 

identitet 

b. sociale integration: tillid, fordomsfuldhed og vennekreds 
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c. demokratiske orientering: holdninger, politisk kompetencefølelse og tillid til sy-

stemet. 

(2) Hvordan trives de muslimske elever i friskolerne i forhold til i folkeskolen? 

(3) Hvad er – når man spørger eleverne – baggrunden for, at de og deres forældre vælger 

friskolerne til og folkeskolen fra? 

Med enkelte undtagelser viser undersøgelsen, at elever på friskoler med muslimske elever 

gennemsnitligt udviser samme, og på nogle aspekter lidt højere, niveau af medborgerlig in-

tegration som muslimske elever i folkeskolen. Samtidig rapporterer de lidt bedre selvværd 

og optimisme, større tryghed og åbenhed i klassen og et bedre forhold til deres lærere. Der 

er dermed ikke noget i undersøgelsen, der tyder på, at elever på friskoler med muslimske 

elever – uagtet at de er mere religiøse og har færre ikkemuslimske venner – generelt vender 

sig væk fra det danske nationale fællesskab. Der er heller ingen tegn på, at de har mindre 

tilslutning til liberal-demokratiske værdier, mindre accept af danske medborgerskabsidealer, 

mindre social tillid eller mindre evne til at handle med selvværd i samfundet – i forhold til 

folkeskolelever med muslimsk baggrund. 

1. Identitet: tilhørsforhold til det danske fællesskab, religiøs og etnisk identitet 

Elever i friskoler med muslimske elever er noget mere religiøse end tilsvarende elever i 

folkeskolen. De har imidlertid en lavere etnisk identitet og en højere national identitet. Der 

er ikke i friskolerne et modsætningsforhold mellem det at være stærkt religiøs og at føle sig 

dansk. Elever i friskoler og folkeskoler er enige om, at indvandrere og flygtninge med tiden 

kan blive danske – og at både minoritets- og majoritetsetniske danskere bærer ansvaret for 

integrationsvanskeligheder. De er enige om, at danskhed beror på en indsats i forhold til at 

lære sprog og tilegne sig dansk kultur, mere end ikkevalgte faktorer som at være født og 

opvokset i Danmark, have boet i Danmark i generationer og have en kristen baggrund – om 

end disse faktorer betones lidt mere af friskoleeleverne. 

2. Social integration: tillid, fordomsfuldhed og vennekreds 

Eleverne har generelt flest venner med minoritetsbaggrund og færre med flertalsbaggrund. 

Men tendensen er mere markant i friskolerne. Der ses dog ikke nogen negativ sammenhæng 

mellem venskabssegregering og elevernes sociale tillid, og tillidsniveauerne er ens blandt 

elever med muslimsk baggrund i de to skoletyper – og blot lidt lavere end blandt de ikke-

muslimske elever. Venskabssegregering samvarierer ikke med fordomsfuldhed blandt fri-

skoleeleverne, hvilket er et mønster, man ellers ser blandt elever med muslimsk baggrund i 
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folkeskolerne. Samtidig er eleverne i friskolerne signifikant mindre fordomsfulde over for 

flertalsbefolkningen. 

3. Demokratisk orientering: holdninger, politisk kompetencefølelse og tillid til 

systemet 

Overordnet udviser eleverne en høj grad af medborgerlig integration, med en vis variation 

mellem de enkelte dispositioner. På de fleste parametre adskiller de muslimske elever i fri-

skolerne og folkeskolerne sig ikke signifikant fra hinanden. En tredjedel af begge grupper 

har en meget eller ret lav tolerance over for homoseksuelles adoptionsret – et tal der i vidt 

omfang drives af drengene. Friskoleeleverne mener i mindre grad, at mænd er bedre ledere 

end kvinder, sammenlignet med muslimske elever i folkeskolen, og friskoledrengene er 

mere progressive end ikkemuslimske drenge i folkeskolen. Eleverne i begge skoletyper me-

ner overvejende, at det er vigtigt at leve sig ind i andres vidt forskellige holdninger, men 

ikke at det er vigtigt at kunne kritisere disse, selvom det skaber konflikt. Forpligtelsen til at 

arbejde og betale skat, stemme og yde en frivillig indsats i foreninger eller lokalsamfundet 

anses for vigtigere borgerdyder. Friskoleeleverne er mere interesserede i politik end folke-

skoleelever med muslimsk baggrund, og de har også lidt højere tillid til en række samfunds-

mæssige institutioner. Der er ingen signifikant forskel mellem de to grupper, hvad angår 

oplevelsen af deres personlige evner til at kunne deltage i politik. Til gengæld oplever fri-

skoleeleverne i mindre grad det politiske system som åbent og lydhørt.  

4. Trivsel: oplevelse af undervisning, lærerne, optimisme og selvværd 

I friskolerne med muslimske elever rapporterer eleverne i signifikant højere grad, at der er 

respekt for forskellige kulturer, og at flere lytter til deres perspektiver, når emner som dis-

krimination, danskhed og kulturelle forskelle diskuteres i undervisningen, end elever med 

muslimsk baggrund i folkeskolerne. Ligeledes giver eleverne i friskolerne udtryk for, at de 

har et signifikant bedre forhold til deres lærere. Fælles for de muslimske elever i begge sko-

letyper er, at de er optimistiske om fremtiden, mens eleverne i friskolerne har et lidt højere 

niveau af selvværd. Samlet set understøtter data, at karakteristika ved friskoler med muslim-

ske elever – den tættere lærerrelation eller den kulturfølsomme undervisning – opleves po-

sitivt af eleverne. 
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5. Grunde til at vælge friskolen og hvordan den opleves i forhold til folkeskolen  

Den vigtigste grund til at vælge friskoler med muslimske elever er – når man spørger ele-

verne selv – adgangen til muslimske værdier. Denne værdikontekst forbindes også af et fler-

tal af eleverne med tryghed, en tæt skole-hjemkontakt og et roligere og bedre læringsmiljø. 

Analysen viser også, at det ikke blot er et tilvalg af friskoler med muslimske elever, men 

også et fravalg af en folkeskole, der opleves som utilstrækkeligt inkluderende. Muslimske 

friskoleelever, der tidligere har gået i en folkeskole, oplever, at den største forskel på de to 

skolekontekster var deres forhold til læreren, hvor over halvdelen svarer, at relationen er 

bedre i deres nuværende skole. Eleverne i friskoler med muslimske elever mener selv, at 

skolerne muliggør en lige så stor tilknytning og kontakt med det danske samfund som fol-

keskolerne, men tilkendegiver, at man får et mindre kendskab til dansk kultur på skolerne. 
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1. Indledning 

Der er tidligere foretaget registerdatabaserede undersøgelser af friskoler med muslimske 

elever, hvad angår elevernes faglige niveau (Kraka, 2016), skolernes etniske og socioøko-

nomiske sammensætning (Analyse og Tal, 2017) og underretningsmønster i forhold til børns 

mistrivsel (Institut for Menneskerettigheder, 2019). Dog findes der ikke systematisk viden 

om elevernes holdninger, oplevelse af tilhørsforhold til Danmark, demokratiske orientering, 

tillid eller andre elementer af det, man med et nyt forskningsbegreb kalder medborgerlig 

integration (Borevi, Jensen og Mouritsen, 2017).  

Undersøgelsen søger på denne baggrund at besvare følgende spørgsmål: 

1. Hvordan er den medborgerlige integration blandt niendeklasseelever på friskoler med 

muslimske elever sammenlignet med tilsvarende elever i folkeskoler? Herunder deres:  

a. identitet: tilhørsforhold med det danske fællesskab samt deres religiøse og etniske 

identitet 

b. sociale integration: tillid, fordomsfuldhed og vennekreds 

c. demokratiske orientering: holdninger, politisk kompetencefølelse og tillid til sy-

stemet. 

2. Hvordan trives de muslimske elever i friskolerne i forhold til i folkeskolen? 

3. Hvad er – når man spørger eleverne – baggrunden for, at de og deres forældre vælger 

friskolerne til og folkeskolen fra? 

Disse spørgsmål besvares på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt elever i fri-

skoler med muslimske elever og folkeskoler med over en femtedel elever med anden etnisk 

baggrund end dansk. Undersøgelsen er del af et større forskningsprojekt, støttet af Rock-

woolfonden. Ved hjælp af registerdata gøres det muligt at undersøge, om elever på friskoler 

med muslimske elever adskiller sig væsentligt fra de jævnaldrende muslimske elever med 

lignende familiemæssig baggrund, der går i folkeskolen – og, hvor det er relevant, ikkemus-

limske elever.  

Det er vigtigt at understrege, at datagrundlaget ikke giver mulighed for kausale konklusio-

ner. Det kan således ikke afgøres, om elevernes medborgerlige integration og trivsel er et 

resultat af, at de går på friskolerne, endsige hvilke aspekter af skolerne (fx undervisningen, 

skole-forældresamarbejdet, ledelsen, ’ånden’ på skolen eller elevsammensætningen), der i 

givet fald er afgørende. Rapporten er beskrivende og kan kun udtale sig om forskelle og 
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ligheder blandt niendeklasseelever på friskoler med muslimske elever og folkeskoler med 

over en femtedel elever med anden etnisk baggrund end dansk. Det skyldes især datas ka-

rakter. Selvom alle de niendeklasseelever, der var mødt den dag, vi besøgte friskolerne, og 

næsten alle friskoler med niende klasse deltog, er det en lille population. Den omfatter i alt 

268 elever fordelt på 19 friskoler med muslimske elever. Med den høje svarprocent giver 

rapporten dog et meget pålideligt billede af elevernes fordeling på de integrations- og triv-

selsmål, der er omfattet af undersøgelsen, til nærmere undersøgelse i andre studier.  

Konteksten for undersøgelsen 

Netop spørgsmålet om medborgerlig integration på friskoler med muslimske elever har væ-

ret meget diskuteret i den offentlige debat.  

På den ene side er skolerne en del af en særlig dansk tradition for frie og private grundskoler, 

hvis oprindelse er næsten lige så gammel som Grundloven. Friskoleloven fra 1855 giver 

mulighed for at oprette og drive skoler, der underviser efter ‘skolernes egen overbevisning’, 

og ‘tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning’ (Friskole-

loven §1). Det gælder dog, at den i øvrigt skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves 

i folkeskolen (ibid.: §1, stk. 3), herunder at ‘forberede eleverne til at leve i et samfund som 

det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse 

og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, her-

under ligestilling mellem kønnene’ (ibid.: §1, stk. 2). Friskolerne med muslimske elever 

anvender denne mulighed for at drive skole på en anden måde, ligesom en række andre gør 

det: de grundtvigianske friskoler, de 34 protestantiske friskoler, de 22 katolske skoler, en 

enkelt jødisk og skoler, der er inspireret af alternative politiske eller pædagogiske værdier.  

På den anden side er der en bekymring i offentligheden om skolerne. Det har blandt andet 

drejet sig om skolernes ejerforhold, finansiering og ledelse, hvor medier har kunnet afsløre 

meget kritisable forhold på enkelte skoler med skærpet tilsyn til følge, og hvor staten i en 

række tilfælde har frataget skolerne deres tilskud, så de har måttet lukke. En mere grund-

læggende bekymring handler om, hvorvidt skolerne er skadelige for integrationen af mus-

limske elever. Et omdiskuteret spørgsmål er, om skolerne rent faktisk løfter opgaven med 

elevernes liberal-demokratiske dannelse og forståelse af frihed og ligestilling, som de er 

pålagt i friskoleloven. Eller om de snarere fastholder eller forstærker traditionelle religiøse 

orienteringer, der er i modstrid hermed. I forlængelse heraf høres det ofte, at skolerne isole-
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rer eleverne fra det omgivende danske samfund og derved afholder dem fra at få ikkemus-

limske danske venner og herigennem at opnå social tillid og tillid til danske institutioner. 

Hermed, kan man frygte, fastholdes de i ’parallelsamfund’, hvor de orienterer sig mod deres 

forældres etniske og religiøse oprindelse i stedet for at opnå et tilhørsforhold til Danmark. 

Om emnet udtalte den nuværende statsminister Mette Frederiksen i et interview (BT, 2017), 

at ‘vi vil simpelthen ikke have parallelsamfund og social kontrol. Så kan samfundet ikke 

fungere. For mig er det omsorgssvigt af børnene, hvis de ikke fra de er små lærer, at piger 

og drenge er helt ligestillede. Man gør børnene en bjørnetjeneste ved at lade dem gå i en 

skole, der ikke er en del af det danske samfund.’  

Udviklingen i skolerne og deres regulering  

Antallet af friskoler med muslimske elever har indtil for nylig været stigende. Mens der i 

2008 var 19 skoler (med i alt 3592 elever), var tallet i 2016 29 skoler (med 5453 elever) 

(Analyse og Tal, 2017: 4). Siden har fem skoler dog efter kritiske tilsynsrapporter fået fjernet 

deres tilskud og har måttet lukke (Kofoed-Pihl, 2021: 66-70), så der i øjeblikket, ifølge Fri-

skoleforeningen, er 24 skoler2 – hvoraf et par stykker ikke har en niende klasse – med i alt 

4548 elever.3 

Gruppen af friskoler med muslimske elever er internt forskellige. Der er således forskel på, 

i hvilken grad et arabisk sprogfælleskab og/eller islam vægtes, ligesom skoler fordeler sig 

mellem sunni, shi’a og andre fortolkningstraditioner og bevægelser inden for islam, der dog 

ikke nødvendigvis fremstår tydeligt udadtil (Ihle, 2007: 55). I nærværende undersøgelse gav 

enkelte skoler også udtryk for, at de ikke ønskede at blive omfattet af betegnelsen ’muslim-

ske friskoler’. Trods deres rod i bestemte etniske grupper betoner flere skoler, fx på deres 

hjemmesider, en humanistisk og kosmopolitisk interkulturalisme, der lægger vægt på for-

skellighed og vigtigheden af plads til både de børn, der fremviser deres religiøsitet, og dem, 

der ikke gør det. Også disse skoler frekventeres dog af elever med muslimsk baggrund, der 

i meget vidt omfang erklærer sig religiøse. Da det ikke har været muligt at kortlægge sko-

lernes forskellige værdigrundlag, og da det er mest forskningsetisk forsvarligt, betegnes og 

 
2 Ved redaktionens slutning blev forfatterne opmærksomme på endnu en friskole, der ikke som de andre er 

organiseret i Friskolerne – og som betegner sig som en privatskole. Skolen har en overvægt at børn af tyrkisk 

oprindelse, men har også nogle elever af ikkemuslimsk baggrund. Den er fagligt succesfuld. Selvom den over-

hovedet ikke betoner religion, ville den være faldet ind under undersøgelsens definition af skoler med muslim-

ske elever.  
3 Optællingen er fra 2020 og foretaget af Friskolernes sekretariat. 
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behandles skolerne som én samlet gruppe, der er afgrænset ved, at de altovervejende har 

muslimske elever. 

Langt de fleste elever i disse friskoler har familiebaggrund med oprindelse i Mellemøsten 

eller det nordlige Afrika, om end der også er andre regioner repræsenteret. Et registerudtræk 

fra 2016 viste (Kraka, 2016), at alle skoler på nær én havde en klar overvægt af efterkom-

mere4. Indvandrere5 udgjorde et mindretal i alle de undersøgte skoler, hvoraf kun én skole 

havde over 10 % af denne gruppe. En fjerdedel af eleverne kategoriseres som havende dansk 

baggrund (ibid.: 6), hvilket omfatter børn af efterkommere (’tredje generation’) og børn, 

hvis ene forælder er af etnisk dansk oprindelse.6 I afsnittet ’Rapportens data og metode’ 

gives en detaljeret karakteristik af eleverne, som er omfattet af nærværende undersøgelse, 

med hensyn til oprindelse, statsborgerskab, forældres uddannelsesbaggrund og beskæftigel-

sessituation.  

Angående elevernes faglige udvikling tyder det på, at friskolerne med muslimske elever som 

helhed er relativt succesfulde, også når man tager højde for socioøkonomisk baggrund. En 

registerundersøgelse, der sammenlignede eleverne på friskoler med muslimske elever med 

tilsvarende elever i folkeskolen viste, at førstnævnte gruppe i gennemsnit opnåede et karak-

tergennemsnit, der var knap 1½ point højere (Kraka, 2016: 3).7 Endvidere viste den, at ele-

verne fra friskolerne også havde lidt højere sandsynlighed for at færdiggøre en ungdomsud-

dannelse fem år efter, at de har afsluttet grundskolen, samt lidt højere sandsynlighed for at 

påbegynde en videregående uddannelse fem år efter (ibid.: 5). Denne forskel var uagtet so-

cial baggrund, som faktisk var en anelse svagere for friskoleeleverne (med hensyn til mødres 

indtægt og uddannelse). Det indikerer alt andet lige8, at friskoler med muslimske elever for-

mår at løfte socioøkonomisk svage elever relativt mere end folkeskolen. 

 
4 Børn, der er født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er både danske statsborgere og født i Danmark. 
5 Børn, der ikke er født i Danmark. 
6 I rapporten henviser ’etnisk’ til oprindelse, fx ’etnisk dansk’ oprindelse, hvor en persons forældre er født i 

landet, men også til ’etnisk identitet’, som er identifikation med ens forældres oprindelsesland eller etniske 

(nationale) gruppe. Ikke mindst i en dansk sammenhæng, og i forbindelse med forskning i efterkommere med 

muslimsk baggrund, er begrebet følsomt, fordi det uvægerligt henleder opmærksomheden på, at nogle indivi-

ders etniske baggrund er fænotypisk synlig og racialiseret – også i den tredje generation, der er født af dansk-

fødte og dermed i definitionen har dansk oprindelse – mens andre (fx efterkommere af tyske eller hollandske 

indvandrere) ikke er det.  
7 På grund af en forsinkelse og administrativ udfordring i indhentelse af relevante data er vi desværre ikke i 

stand til at inkludere prøveresultater for disse undersøgte niendeklasselever eller sammenligne dem med til-

svarende elever i folkeskolen.  
8 Andre faktorer kan spille ind. Krakas undersøgelse kontrollerer ikke for andelen af førstegenerationselever 

(den er lidt højere i folkeskolen). Uanset forældres sociale forhold kan denne gruppe opleve flere fx sproglige 
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Ligesom andre frie grundskoler modtager skolerne et statsligt driftstilskud ud fra antallet af 

årselever, med en koblingsprocent på 76 % af den gennemsnitlige udgift per folkeskoleelev. 

Resten af skolens udgifter dækkes af forældrenes egenbetaling.9 Skolerne er reguleret efter 

friskoleloven, der giver mulighed for at organisere undervisningen anderledes end i folke-

skolen, idet der dog skal fastlægges slutmål og delmål for fagområder, der svarer til folke-

skolens obligatoriske emner, svarende til folkeskolens kompetencemål, færdigheds- og vi-

densområder, ligesom skolerne som nævnt skal fremme et liberal-demokratisk dannelses-

ideal med respekt for friheds- og menneskerettigheder og kønsligestilling. Eleverne kan dog 

fritages fra kristendom og har ofte i stedet for religionsundervisning. De skoler, der tilbyder 

egentlig koranundervisning, har typisk haft dette som et frivilligt element efter skoletid (Ihle, 

2007: 50).  

Al undervisning skal foregå på dansk, som alle lærere og ledere i øvrigt skal beherske. Mod-

sat en række eksamensfri friskoler afholder alle skolerne afgangseksamen og prøver på 8. 

og 9. klassetrin, på samme måde som i folkeskolen, idet kristendom og historie kan substi-

tueres med andre prøver i den humanistiske fagblok. Friskoleloven rummer endvidere de-

taljerede bestemmelser om bl.a. pligt til offentliggørelse af undervisningsmål og evalue-

ringsresultater, minimumselevantal, økonomisk uafhængighed, bestyrelser (hvor alle med-

lemmer skal beherske dansk) og tilsyn. Forældrene skal sørge for, at der føres tilsyn med 

skolernes undervisning og dens kvalitet, elevernes demokratiske dannelse, skolens økono-

miske uafhængighed, og at der undervises på dansk, enten ved at de selv eller kommunalbe-

styrelsen udpeger en uafhængig tilsynsførende. De fleste anvender kommunalt udpeget til-

syn (ibid.: 42). 

Friskoleloven er blevet skærpet løbende.10 I 2005 specificeredes ordlyden om friskolernes 

værdigrundlag (formuleringerne om menneskerettigheder og kønsligestilling), ligesom der 

 
vanskeligheder. Desuden, og måske vigtigere, kan undersøgelsen i lighed med den nærværende ikke sige noget 

om betydningen af, at forældre, der vælger skolerne, alt andet lige kan tænkes at have et større engagement i 

børnenes skole, ligesom skolerne (måske især de mest populære) kan tænkes at praktisere en lille (fra)selektion 

af ’vanskelige’ elever. Det er nok usandsynligt, at disse forskelle er store nok til at forklare mere end en vis 

del af den ret markante forskel på elevernes faglige resultater. I øvrigt viser denne undersøgelse, der er baseret 

på et mindre sample af niendeklasselever, et lidt andet billede end Krakas større registerdataundersøgelse. I 

niendeklassesamplet er det friskoleleverne, der har de mest ressourcestærke forældre, om end forskellen ikke 

er overvældende. Implikationer heraf diskuteres i det følgende metodeafsnit. 
9 Heri er indregnet, at skoler eksempelvis kan få et særligt tilskud til special- og støtteundervisning, anden 

supplerende undervisning, hjælpemidler, befordring af elever med handicap m.m. (Friskoleloven: §11). Under 

hensyn til forældrenes økonomiske forhold kan skolepenge og forældrebetaling til skolefritidsordninger ned-

bringes (§17). 
10 For en udførlig gennemgang af udviklingen i friskolernes regulering, se Kofoed-Pihl (2021).  
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indførtes eller specificeredes yderligere krav til tilsyn, tilsynets kompetencer og uafhængig-

hed, evalueringspligt, offentliggørelse af undervisningsmål og værdigrundlag, samt læreres 

og bestyrelsers danske sprogbeherskelse. I 2017 udvidede en ny lovændring bestemmelserne 

om tilsynets uafhængighed og kompetencer. Der indførtes øget kontrol med økonomiske 

donationer og, i forbindelse med skærpet tilsyn, en ny mulighed for direkte ministeriel ob-

servation af bestyrelses- og forældremøder samt generalforsamlinger. I medfør af en politisk 

aftale om ekstremistiske religiøse forkyndere er der i dag en systematisk anvendelse af uan-

meldt tilsyn, og der er indført en whistleblowerordning. Flere skoler har været under tilsyn. 

Anvendelsen af såvel ’tematisk’ som ’økonomisk’ skærpet tilsyn har været stigende, og fem 

skoler har mistet deres statstilskud og har måttet lukke (Kofoed-Pihl, 2021).11  

Denne rapport omhandler hverken udviklingen i lovgivning og regulering eller den politiske 

debat om friskolerne.  

  

 
11 Se https://www.dr.dk/nyheder/indland/hver-anden-muslimske-friskole-er-under-tilsyn. 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/hver-anden-muslimske-friskole-er-under-tilsyn


Side 14 af 85 

2. Rapportens data og metode 

I det følgende vil vi kort forklare metoden og beskrive data, der ligger til grund for rapporten, 

herunder den komparative kontekst, spørgeskemaundersøgelsen og dataindsamlingen. Sidst 

i afsnittet beskrives sammensætningen af de friskole- og folkeskoleelever, som indgår i rap-

portens hovedanalyser, i forhold til etnicitet, køn, statsborgerskab, om eleverne er indvan-

drere eller efterkommere og forældrenes socioøkonomiske baggrund.  

Den komparative kontekst 

Undersøgelsen bygger på et tværsnitsstudie, hvilket i dette tilfælde vil sige, at elever i fol-

keskolerne og friskolerne på et tidspunkt har besvaret et spørgeskema. Den sammenligner 

elever med muslimsk baggrund i friskoler med muslimske elever og folkeskoler med over 

en femtedel elever med anden etnisk baggrund ved hjælp af velovervejet brug af kontrolva-

riable. Det er mindre meningsfuldt at sammenligne med majoritetselever/elever med ikke-

muslimsk indvandrerbaggrund, når betydningen af friskoler med muslimske elever skal un-

dersøges, fordi denne skoletype ikke er relevant for disse elever.  

Da spørgeskemaet er beriget med registerdata, kan vi ydermere sammenligne elever med 

muslimsk baggrund i friskolerne med elever med muslimsk baggrund i folkeskolerne, der 

har samme socioøkonomiske og familiemæssige baggrund. Konkret kontrolleres for føl-

gende baggrundskarakteristika: elevens køn, om eleven er født i Danmark, om eleven har 

statsborgerskab, antal år eleven har gået i nuværende skole, forældrenes uddannelsesniveau 

og forældres beskæftigelsesniveau. I en undersøgelse som denne er det vigtigt at kontrollere 

for disse faktorer, da de dels kan påvirke tilbøjeligheden til at vælge en friskole med mus-

limske elever eller en folkeskole, dels kan påvirke elevernes medborgerlige integration og 

trivsel. Friskolernes krav om egenbetaling kunne eksempelvis bevirke, at det i højere grad 

er forældre med en højere uddannelse og god indkomst, som vælger dem til.  

Egenbetalingsvilligheden kan dog også tænkes at være en indikator på et højt forældreenga-

gement i børnenes uddannelse, som ikke nødvendigvis indfanges af socioøkonomiske for-

hold, og som ikke lader sig måle. Elever med muslimsk baggrund i friskolerne og folkesko-

lerne kan i det hele taget adskille sig på flere måder, men med kontrolvariable forsøger vi at 

skabe et tilstrækkeligt sammenligningsgrundlag. 
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Rapporten fokuserer hovedsagelig på forskelle og ligheder mellem elever med muslimsk 

baggrund i friskolerne og folkeskolerne inden for de fem tematikker, der er nævnt i indled-

ningen. Forskelle mellem muslimske og ikke-muslimske elever falder derimod uden for rap-

portens fokus, men behandles i en kommende bog og en række videnskabelige artikler. Un-

dertiden er det dog relevant at sætte forskelle mellem elever med muslimsk baggrund i de to 

skolekontekster i relief, fx for at vurdere om et givet niveau af tillid eller identifikation med 

nationen egentlig er højt eller lavt. Ikkemuslimske elever i folkeskolen, der har svaret på 

samme spørgeskemaundersøgelse, inddrages derfor løbende som sammenligningsgrundlag, 

hvor det er relevant (se appendiks A for de ikkemuslimske elevers vægtede gennemsnit og 

fordelinger). Med undtagelse af få statistiske sammenhænge er analyserne hovedsageligt 

deskriptive med fokus på gennemsnit. Det skyldes dels rapportens formål og publikum, dels 

det relativt begrænsede datagrundlag, som beskrives nærmere nedenfor.  

Datagrundlag 

Undersøgelsen er en del af forskningsprojektet When Do Children of Immigrants Thrive: 

How Schooling and Politics Affect Civic and Educational Outcomes, der er et flerårigt sam-

arbejde mellem en forskningsgruppe på Aarhus Universitet og Malmø Universitet (2016-

2021). De data, der ligger til grund for rapporten, er indsamlet ved en omfattende spørge-

skemaundersøgelse af niendeklasseelever, der går i folkeskoler og friskoler med muslimske 

elever i Danmark. Da projektet særligt har haft fokus på, hvad skolen betyder for unge ind-

vandrere og efterkommeres medborgerlige integration og trivsel, er disse grupper overre-

præsenterede i undersøgelsen. Undersøgelsen fokuserer på niendeklasseelever, fordi grund-

skolen må antages at have haft sin ’maksimale’ effekt på dette tidspunkt, og fordi eleverne 

her har en alder, hvor de snart er fuldt myndige samfundsborgere. 

Danmarks Statistik gennemførte dataindsamlingen blandt folkeskolerne. Alle folkeskoler 

med en udskoling og mindst en femtedel elever med anden etnisk baggrund blev inviteret til 

at deltage. Denne afgrænsning blev valgt for at sikre, at en tilstrækkelig stor andel af de 

deltagende elever har indvandrerbaggrund. 178 folkeskoler faldt inden for denne afgræns-

ning. 45 % af alle folkeskoleelever, som af Danmarks Statistik defineres som indvandrere 

eller efterkommere, går på en af disse skoler. Af dem, som har indvandrerbaggrund i Afrika 

eller Asien, går godt 51 % på en af disse 178 skoler. Godt 15 % af alle folkeskoleelever med 

dansk oprindelse går på en af skolerne.12 

 
12 Baseret på data fra uddannelsesstatistik.dk. 
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Denne afgræsning af data indebærer, at analysen kun fortæller noget om forskellen mellem 

elever med muslimsk baggrund, som henholdsvis går i en friskole med muslimske elever 

eller i en folkeskole, hvor mindst en femtedel af eleverne har anden etnisk baggrund end 

dansk. Den viser ikke noget om forskelle til elever med muslimsk baggrund i folkeskoler, 

hvor færre end en femtedel af eleverne har anden etnisk baggrund end dansk. Ligeledes skal 

det bemærkes, at når der enkelte steder i rapporten sammenlignes med majoritetselever, så 

gælder dette kun majoritetselever, som går på en skole med mindst en femtedel elever med 

anden etnisk baggrund. 

Så godt som alle friskoler med muslimske værdier er dog placeret i boligområder med en 

større koncentration af borgere med indvandrerbaggrund, og derfor også folkeskoler, som 

har en større andel elever med anden etnisk baggrund end dansk. Skolealternativet for disse 

friskoleelever er således oftest en folkeskole, hvor mindst en femtedel af eleverne har anden 

etnisk baggrund. Det er mere relevant at sammenligne med folkeskoler, som i højere grad 

minder om de folkeskoler, som er friskoleelevernes alternativ, når formålet, som her, er at 

analysere, hvorvidt forældrenes til- eller fravalg af en friskole med muslimske elever, afteg-

ner sig i elevernes medborgerlige integration og trivsel. 

75 folkeskoler ud af en population på 178 indvilgede i at deltage i undersøgelsen. Tabel 1 

sammenligner de skoler, som deltog, med hele populationen og viser ikke nogen nævnevær-

dige forskelle i forhold til den gennemsnitlige størrelse, andelen af højtuddannede forældre 

eller andelen af elever med anden etnisk baggrund end dansk.  

Tabel 1. Sammenligning af populationen af folkeskoler med deltagende folkeskoler. 

Gennemsnit. 

 Deltog Deltog ikke Alle skoler 

Antal elever 563 568 566 

Forældre med videregående uddannelse 46,2 % 44,7 % 45,3 % 

Elever med anden etnisk herkomst end dansk 32,9 % 34,0 % 33,5 % 

N 75 103 178 

Note: Videregående uddannelse inkluderer korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Elever med 

anden etnisk herkomst inkluderer indvandrere og efterkommere. 

På hver af de deltagende skoler blev to niendeklasser tilfældigt udvalgt til at deltage. Hvis 

skolen kun havde to eller en niendeklasse, blev hele årgangen udvalgt. Stikprøven var på 

3382 elever. Heraf besvarede 2039 spørgeskemaet. Tabel 2 sammenligner de elever, som 
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deltog med hele stikprøven, og viser ikke betydelige kompositionsforskelle i forhold til køn, 

om man er født i Danmark, har dansk statsborgerskab eller forældres højeste uddannelse. 

Dog er der lidt flere uden statsborgerskab blandt de, som ikke deltog, foruden lidt flere for-

ældre, som kun har en grundskoleuddannelse. I analysen angives de vægtede gennemsnit for 

folkeskoleleverne. Den udregnede vægt er sammensat af en skolevægt og en elevvægt base-

ret på variablerne, der er opregnet i tabel 1 og tabel 2. 

Tabel 2. Sammenligning af folkeskoleelevstikprøven med deltagende folkeskoleelever. 

Gennemsnit. 

 Deltog Deltog  

ikke 

Hele  

stikprøven 

Køn    

Dreng 50,8 51,3 51,0 

Pige 49,2 48,7 49,0 

Dansk statsborgerskab    

Nej 13,6 16,6 14,8 

Ja 86,4 83,4 85,2 

Udenlandsk født    

Nej 89,6 88,6 89,2 

Ja 10,4 11,4 10,8 

Forældres højeste uddannelse    

Grundskolen 12,5 16,4 14,1 

Ungdomsuddannelse 40,2 39,3 39,9 

Kort videregående uddannelse 7,7 6,3 7,2 

Mellemlang videregående uddannelse 24,8 23,5 24,3 

Lang videregående uddannelse (inkl. Ph.d.) 13,9 13,7 13,8 

Uoplyst 0,8 0,7 0,8 

N 2039 1343 3382 

Note: Datakilde er Danmarks Statistik. 

Vi stræbte efter at medtage alle friskoler med muslimske elever for at gøre datagrundlaget 

størst muligt. Ud af i alt 22 friskoler med niendeklasser13 medvirkede 19 skoler og 283 ele-

ver, svarende til 80 % af den samlede population af niendeklasseelever på friskolerne. Dette 

er en meget høj deltagelsesprocent, set i lyset af hvor vanskeligt det generelt er at få alle 

eller blot de fleste institutioner til at deltage i uddannelsesforskningssammenhænge. Mens 

en skole afslog at deltage med henvisning til bekymring om datasikkerhed (jf. et medieom-

talt misbrug af data fra Trivselsmålingen i 2018 til kommunal sagsbehandling), skyldes de 

 
13 Se dog note 3. 
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to andre frafald skolenedlukningen under Covid-19 i foråret. De tre skoler, der ikke deltog, 

er middelstore, ældre skoler med et gennemsnitligt niveau af forældrebetaling, geografisk 

spredt i landet, ligesom deres religiøse værdigrundlag, vurderet fra hjemmesider, synes at 

afspejle den variation, der, som omtalt i forrige kapitel, generelt er blandt friskoler med 

muslimske elever. Dermed er vi tæt på en populationsundersøgelse af niendeklasseelever i 

friskoler med muslimske elever. 15 af de deltagende elever indgår dog ikke i analyserne, da 

de opgav forkert UNI-login brugernavn og derfor ikke kan identificeres i de nationale regi-

stre, som undersøgelsen anvender til at kontrollere for social baggrund. 

Elever med muslimsk baggrund  

Undersøgelsen har ikke direkte spurgt eleverne til, om de er muslimer. Derfor sammenlignes 

elever ’med muslimsk baggrund’, defineret ved at eleven selv eller mindst en af dennes for-

ældre kommer fra et land, hvor over 80 % af befolkningen er muslimer.14 Målet betyder, at 

vi ikke indfanger elever med ikkemuslimsk baggrund, som er konverteret til islam, ligesom 

vi overser elever, der har muslimsk baggrund, men baggrund fra lande hvor der er et mus-

limsk mindretal, og omvendt inkluderer elever, som ikke identificerer sig som muslimske, 

selvom de har baggrund i et muslimsk land, fx kristne syrere. Afgrænsningskriteriet er ikke 

perfekt, men gør dog sammenligningsgrundlaget rimeligt og mest muligt retvisende.15  

Som sagt sammenligner undersøgelsen elever med muslimsk baggrund i henholdsvis folke-

skolen og i friskoler med muslimske elever. Følger vi Danmarks Statistiks herkomstdefini-

tion af oprindelsesland,16 har 475 af de deltagende folkeskoleelever oprindelse i et land, hvor 

mindst 80 % af befolkningen er muslimer (se liste i fodnote 14). Her har en person et andet 

land end Danmark som oprindelsesland, hvis denne er født uden for Danmark (betegnes 

indvandrer), eller hvis ingen af forældrene er både dansk statsborger og født i Danmark (be-

tegnes efterkommer). Hvis blot en af forældrene er født i Danmark og har dansk statsbor-

 
14 Ifølge Pew Research Center defineres følgende lande som muslimske (80 %-kriteriet): Afghanistan, Alba-

nien, Algeriet, Azarbaijan, Bangladesh, Comoros, Djibouti, Egypten, Gambia, Guinea, Indonesien, Iran, Irak, 

Jordan, Kosovo, Kyrgyzstan, Libyen, Mali, Maldiverne, Marokko, Mauritanien, Niger, Oman, Pakistan, Pa-

læstina, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Sudan, Syrien, Tadsjikistan, Tunesien, Turkmenistan, Tyrkiet, 

Uzbekistan, Vestsahara og Yemen. Se: https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-

table/2010/percent/all/ 
15 Resultaterne ændrer sig dog ikke betydeligt, hvis man sammenligner med elever, som Danmarks Statistisk 

definerer som havende ikkevestlig oprindelse.  
16Se https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/indvandrere-og-efterkom-

mere/indhold  

https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2010/percent/all/
https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2010/percent/all/
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/indvandrere-og-efterkommere/indhold
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/indvandrere-og-efterkommere/indhold
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gerskab, defineres personen med Danmark som oprindelsesland. Endvidere defineres oprin-

delsesland ud fra moderens fødeland, hvis begge forældres oprindelsesland kendes. Denne 

afgrænsning ville indebære, at man ikke inkluderer alle elever, som faktisk har familiebag-

grund i et muslimsk land. Eksempelvis hvis en eller begge forældre har dansk statsborger-

skab og selv er født i Danmark af forældre med oprindelse i et muslimsk land.17  

Afgrænser vi i stedet elevgruppen således, at eleven selv eller blot en af forældrene har op-

rindelse i et muslimsk land, udgør de 572 personer blandt folkeskoleeleverne i datasættet, 

dvs. en forskel på 97 personer. 91 af disse 97 personer angiver selv i spørgeskemaet, at 

mindst en af deres forældre har en anden etnisk eller national baggrund end dansk. For disse 

elever kan man diskutere, hvorvidt de skal tilregnes gruppen af elever med muslimsk bag-

grund eller gruppen af majoritetselever. Vi har valgt at sige, at de tilhører den første gruppe, 

da kun denne definition indfanger alle friskoleeleverne i undersøgelsen. 44 ud af de 268 

friskoleelever har Danmark som oprindelsesland, hvis man følger Danmarks Statistiks her-

komstdefinition. Undersøges disse 44 elever nærmere, har de alle en mor eller en far (i de 

fleste tilfælde begge) med oprindelse i et muslimsk land, og ingen har både en mor og far 

med dansk oprindelse.  

Undersøgelsen afgrænser derfor gruppen af elever med muslimsk baggrund som dem, der 

har mindst en forælder med oprindelse i et land, hvor mindst 80 % af befolkningen er mus-

limsk, hvor oprindelse følger Danmark Statistiks herkomstdefinition. 

Dataindsamling  

Efter en pilottest blev spørgeskemaet udsendt, og data indsamlet i perioden fra august 2019 

til marts 2020. Skolerne blev inviteret via brev og mail, og skoler, der ikke svarede på hen-

vendelsen, blev kontaktet igen. For at øge svarprocenten har Dansk Friskoleforening hjulpet 

med at etablere den første kontakt til friskolerne ved at anbefale undersøgelsen og i nogle 

tilfælde hjælpe med at følge op. Også religionsforsker Annette Ihle, der fra sit tidligere ar-

bejde har gode kontakter især i hovedstadsområdet, har hjulpet. Hverken skoleledere eller 

lærere har haft mulighed for at præge elevernes svar.  

 
17 Social- og Indenrigsministeriets rapport fra 2019 ’Afrapportering fra arbejdsgruppe om opgørelse af perso-

ner med indvandrerbaggrund’ påpegede tilsvarende, at Danmarks Statistiks herkomstdefinition er snæver i 

forhold til, hvordan andre lande afgrænser borgere med indvandrerbaggrund. Rapporten gav anledning til en 

offentlig debat, hvor det blev fremført, at en snæver herkomstdefinition ikke giver et retvisende billede af 

integrationen, da de borgere, som kun tælles med i en bredere definition, generelt er bedre integrerede. 
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Det tog eleverne 20-45 minutter at besvare spørgeskemaet, med en gennemsnitlig tid på 25 

minutter. Mens dataindsamlingen på folkeskolerne foregik online i skoletiden (uden besøg, 

men igangsat og overværet af en af klassens lærere), foregik den ved fysiske besøg af forsk-

ningsassistenter på friskolerne. Data fra friskolerne og folkeskolerne er herefter blevet sam-

let i ét datasæt og dobbelttjekket af studentermedhjælpere for at sikre, at der ikke er indtast-

ningsfejl. 

Forskellige studier har undersøgt, om det gør en forskel for svarene, om spørgeskemaer gen-

nemføres på computer eller papir – den såkaldte ’web mode effect’. Bekymringen er særligt, 

at webspørgeskemaer fører til mere ’satisficing’, hvilket kommer til udtryk ved, at respon-

denter oftere svarer ’ved ikke’, vælger den første acceptable svarkategori, de støder på eller 

konsekvent erklærer sig enig/uenig i udsagn. Generelt finder studier enten ingen eller kun 

en lille effekt af valget mellem disse to metoder (se eksempelvis Carini et al., 2003; Clement 

og Shamshiri-Petersen, 2015; Sanders et al., 2007).  

Sammensætning af elevgrupperne 

Inden vi belyser rapportens hovedspørgsmål, er der grund til at se lidt nærmere på elevsam-

mensætningen i friskolerne og den gruppe af folkeskoleelever med muslimsk baggrund, de 

sammenlignes med. Nedenstående deskriptive statistikker viser fordelingen af eleverne efter 

køn, andele med og uden statsborgerskab, udenlandskfødte og efterkommere, tidspunkt for 

indskrivning i nuværende skole – for friskoleeleverne typisk ensbetydende med tidspunkt 

for et skift fra folkeskolen – samt forældrenes uddannelses- og beskæftigelsesmæssige bag-

grund.  
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Tabel 3. Deskriptiv statistik over elever med muslimsk baggrund. Procent. 

 Folkeskoler Friskoler 

Køn   

Dreng 46,7 42,5 

Pige 53,3 57,5 

Dansk statsborgerskab   

Nej ,27,6 13,4 

Ja 72,4 86,6 

Udenlandsk født   

Nej 84,0 92,5 

Ja 16,1 7,5 

Indskrivning på nuværende skole   

Indskoling (0.-3. kl.) 57,8 55,1 

Mellemtrinnet (4.-6. kl.) 19,8 27,3 

Udskoling (7.-9. kl.) 22,4 17,6 

Forældres højeste uddannelse   

Grundskolen 28,8 28,0 

Ungdomsuddannelse 41,3 39,6 

Kort videregående uddannelse 8,2 9,0 

Mellemlang videregående uddannelse 15,4 14,6 

Lang videregående uddannelse (inkl. ph.d.) 4,9 6,7 

Uoplyst 1,4 2,2 

Beskæftigelse, mor   

Nej 61,4 64,2 

Ja 35,8 34,7 

Uoplyst 2,8 1,1 

Beskæftigelse, far   

Nej 47,6 42,9 

Ja 44,4 51,5 

Uoplyst 8,0 5,6 

N 572 268 

Note: Datakilde er Danmarks Statistik. Beskæftigelse er baseret på 2018 tal fra variablen BESKST13 hos 

Danmarks Statistik. Denne angiver personens væsentligste indkomstkilde i året. ’Nej’ inkluderer pensionerede, 

efterlønsmodtagere, dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt personer, som har været arbejdsløse mindst 

halvdelen af året. 

Flere forhold bør bemærkes. Mens 13,4 % af friskoleleverne ikke har dansk statsborgerskab, 

gælder det for 27,6 % af de muslimske folkeskoleelever. Forskellen kan kun delvist forklares 

med den noget større andel af indvandrere (typisk flygtninge) i folkeskolen (16,1 % mod 

7,5 % i friskolen), samt at der er en smule underrepræsentation af personer uden dansk stats-
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borgerskab blandt deltagerne i folkeskolen (se tabel 2). Forskellen kan også skyldes fædre-

nes gunstigere beskæftigelsessituation, hvilket øger sandsynligheden for naturalisation (Jen-

sen et al., 2019).  

Disse baggrundsvariable peger (i øvrigt sammen med overrepræsentationen af piger i fri-

skolerne), i modsætning til en tidligere udført komparativ registerdataundersøgelse af alle 

klassetrin (Kraka, 2016), i retning af, at friskoleforældrene er lidt mere ressourcestærke end 

forældrene til de muslimske elever i folkeskolen. Denne forskel til Krakas undersøgelse kan 

nok henføres til, at de elever med muslimsk baggrund, som deltog i vores undersøgelse, 

afviger en smule fra populationen, men også at vi ikke sammenligner de samme elevgrupper, 

idet vores undersøgelse kun inkluderer niende klasse og kun inviterede folkeskoler til delta-

gelse, hvis de havde mindst 20 % elever med anden etnisk herkomst. I rapportens statistiske 

test af forskel mellem eleverne i folkeskolen og friskolerne kontrolleres der for disse bag-

grundsvariabler, således at friskoleeleverne ikke tilskrives en relativ succes, der i virkelighe-

den blot er en funktion af deres forældres større ressourcer. 

Når det kommer til forældrenes oprindelsesland, ses der også en forskel mellem elevgrup-

perne. Nedenstående tabel 4 viser de fem mest almindelige oprindelseslande for henholdsvis 

mødrene og fædrene til de elever med muslimsk baggrund, som deltog i undersøgelsen.  

Tabel 4. Forældrenes oprindelsesland (procent) 

 Mor Far 

Friskoler Tyrkiet (28,3), Irak (12,8) Libanon 

(12,5), Somalia (11,7), Pakistan (7,9) 

Tyrkiet (30,0), Irak (15,2), Libanon 

(14,8), Somalia (9,2), Pakistan (8,4) 

Folkeskoler Irak (16,5), Tyrkiet (14,7), Somalia 

(11,7), Libanon (11,06), Syrien (9,8) 

Irak (19,2), Tyrkiet (16,0), Libanon 

(12,7), Somalia (9,2), Afghanistan (8,8) 

 

Her ses forskelle, der afspejler historiske bølger af indvandrere og flygtninge til Danmark. I 

friskolerne er der således en væsentlig større andel af elever med tyrkisk (herunder kurdisk) 

baggrund – primært efterkommere af arbejdsindvandrere. Især blandt de tyrkiske indvan-

drere blev der taget initiativer til at oprette flere skoler – et forhold der muligvis fortsat 

præger den etniske sammensætning. Derimod er de to store grupper af nylige flygtninge 

(herunder efterkommere) fra Syrien og Afghanistan ikke blandt de fem største grupper af 

friskoleelever, ligesom der er en større andel irakere i folkeskolen. 
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Endelig skal det bemærkes, at antallet af elever varierer en smule mellem de enkelte delana-

lyser, fordi svarprocenten varierer på spørgsmålene i undersøgelsen. Hvis elever har haft 

svært ved at svare på et spørgsmål, har de haft mulighed for at springe over. Herudover 

sammenlignes eleverne på en række mål, som er sammensat af svar på flere spørgsmål, så-

som institutionel tillid eller national identitet. Hvis man ikke har svaret på alle spørgsmål, 

som indgår i disse mål, modtager man ikke en score og udelades fra analyser med pågæl-

dende mål. I noterne til hver figur fremgår spørgsmålsformuleringerne, antallet af elever i 

analysen (N) og, ved sammensatte mål, resultater fra faktoranalyse og mål for intern konsi-

stens (Cronbach’s alpha). 
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3. Identitet: etnisk, national og religiøs 

I dette afsnit belyses etnisk, national og religiøs identitet blandt elever med muslimsk bag-

grund i friskoler med muslimske elever og folkeskoler. Netop spørgsmålet om disse elevers 

identitet – hvilke fællesskaber de føler tilhørsforhold til – fylder meget i den offentlige debat. 

Et dominerende perspektiv er, at når man samler elever med hovedsageligt muslimsk bag-

grund på en skole, der yderligere bygger på muslimske værdier, vil det få dem til at vende 

sig væk fra det danske, dels mod deres forældres baggrund fra hjemlandet, dels mod religi-

onen.  

Nogle iagttagere anerkender positive sider ved børn og unges mulighed for at bevare forbin-

delsen til deres forældres religiøse traditioner og etniske rødder, eller de accepterer, at det er 

en rettighed, som også den danske tradition for frie skoler har til formål at beskytte. Andre 

er kritiske over for både hjemlandsorientering og (stærk) muslimsk religiøs identitet som 

sådan, fordi det i sagens natur indebærer en lavere grad af kulturel integration. Den største 

bekymring er dog nok, at der kan tænkes at være en modsætning mellem det at være religiøs 

og/eller have et stærkt etnisk gruppetilhørsforhold og på den anden side det at identificere 

sig med nationen.  

Religiøsitet og etnisk identifikation 

Hvis vi først ser på religiøsitet (figur 1), som handler om, hvor vigtig religion er i deres liv, 

viser det sig da også, at friskoleeleverne anser religion for at være meget vigtig, med et 

gennemsnit på 9 på en skala fra 1-10. Selvom også folkeskoleeleverne med muslimsk bag-

grund ligger højt, er der en statistisk signifikant forskel på godt et skalapoint. 
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Figur 1. Religiøsitet 

 

Note: Religiøsitet er målt med spørgsmålet, ‘Hvor vigtigt er religion i dit liv?’ med svarmulighed fra 1 (over-

hovedet ikke vigtigt) til 10 (meget vigtigt).  
a Figur (a): vægtet gennemsnit for folkeskoleelever. 830 respondenter. Figur (b): OLS med standardfejl korri-

geret for klynger på skoleniveau og kontrol for socioøkonomisk baggrund (alle variabler i tabel 3). 95 % kon-

fidensinterval. Folkeskole er referencekategori. 828 respondenter. 

Hvis vi dernæst ser på resultaterne for de to gruppers identifikation med deres etniske gruppe 

(figur 2), ser vi, at en meget stor andel af alle elever har svaret, at de anser denne baggrund 

for meget vigtig for, hvem de er, at de meget ofte tænker på sig selv som fx tyrkiske, og at 

de føler, at de har en del til fælles med andre med denne etniske baggrund.  

Samtidig indikerer tallene dog, at eleverne i friskoler med muslimske elever gør dette en 

smule mindre end eleverne i folkeskolen, og denne forskel er statistisk signifikant. Hvis man 

antager, at i hvert fald en del af begrundelsen fra forældrenes side for at søge friskolerne 

også er at vedligeholde deres børns bevidsthed om en etnisk identitet, er det et lidt overra-

skende resultat.  
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Figur 2. Etnisk identifikation 

 

Note: Etnisk identifikation er målt som indeks fra 0 (lav) til 1 (høj) sammensat af tre spørgsmål: ‘Hvor vigtig 

er dine forældres etniske eller nationale baggrund for, hvem du er?’, ‘Hvor ofte tænker du på dig selv som en 

person med samme etniske eller nationale baggrund som dine forældre?’ og ‘I hvor høj grad føler du, at du har 

noget til fælles med andre personer, der har samme etniske eller nationale baggrund som dine forældre?’ Alle 

tre spørgsmål havde fire svarmuligheder fra meget vigtig/ofte/høj grad (1) til slet ikke vigtigt/næsten aldrig/slet 

ikke (4). Faktoranalyse (PCF) viser én eigenværdi (2,02) over 1. Cronbach’s alpha = 0,76. 
a Figur (a): vægtet gennemsnit for folkeskoleelever. N = 753. Figur (b): OLS med standardfejl korrigeret for 

klynger på skoleniveau og kontrol for socioøkonomisk baggrund (alle variabler i tabel 3). 95 % konfidensin-

terval. Folkeskole er referencekategori. N = 751. 

National identifikation 

National identifikation måles ved at spørge eleverne, hvor vigtigt det at være dansker er for, 

hvem de er, hvor ofte de tænker på sig selv som dansker, og i hvor høj grad de føler, at de 

har noget til fælles med andre danskere. Undersøgelsen viser, at elever i niendeklasser i 

friskoler med muslimske elever har en national identifikation på 0,53 på en skala fra 0-1, og 

at de har en lidt højere national identifikation end folkeskoleelever med muslimsk baggrund, 

en forskel der er statistisk signifikant. 
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Figur 3. National identifikation 

  

Note: National identifikation er målt som indeks fra 0 (lav) til 1 (høj) sammensat af tre spørgsmål: ‘Hvor vigtig 

er det at være dansker for, hvem du er?’, ‘Hvor ofte tænker du på dig selv som dansker?’ og ‘I hvor høj grad 

føler du, at du har noget til fælles med andre danskere?’ Alle tre spørgsmål havde fire svarmuligheder fra 

meget vigtig/ofte/høj grad (1) til slet ikke vigtigt/næsten aldrig/slet ikke (4). Faktoranalyse (PCF) viser én 

eigenværdi (1,83) over 1. Cronbach’s alpha = 0,68. 
a Figur (a): vægtet gennemsnit for folkeskoleelever. N = 816. Figur (b): OLS med standardfejl korrigeret for 

klynger på skoleniveau og kontrol for socioøkonomisk baggrund (alle variabler i tabel 3). 95 % konfidensin-

terval. Folkeskole er referencekategori. N = 814. 

De muslimske elevers niveau af national identifikation antager således middelværdier, hvil-

ket man måske kan synes ikke er prangende. Det skal dog ses i forhold til, at elever med 

ikkemuslimsk dansk baggrund, i samme undersøgelse, gennemsnitlig ligger på 0,59 – altså 

ikke meget højere.18  

Vi kan ikke udelukke, at årsagen til, at friskoleeleverne i lidt højere grad identificerer sig 

med nationen end elever med muslimsk baggrund i folkeskolen, er, at friskolerne tiltrækker 

flere elever, der i forvejen er lidt mere tilbøjelige til at se sig selv som danske. En anden 

mulighed er, at det er lidt nemmere at føle sig dansk i friskolerne end i folkeskolen. Under 

alle omstændigheder er der ikke noget, der tyder på, at friskolerne rummer mere ’modiden-

titet’ mod det danske fællesskab end folkeskolen.  

Det er værd at zoome yderligere ind på målene for national identifikation. Spørgsmålet, 

‘hvor vigtigt er det at være dansker for, hvem du er?’, måler et følelsesmæssigt aspirations-

aspekt af det at være dansk for den enkelte elev. For etniske danskere er der kun godt 45 %, 

 
18 Når man måler national identitet med denne type indikatorer, er det helt almindeligt at se variationer blandt 

etniske majoriteter, der fx ikke nødvendigvis anser ’det nationale’ som særligt vigtigt (nogle kan ligefrem tage 

afstand fra det), eller som noget de tænker på ofte. 
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der anser det for ret vigtigt eller meget vigtigt – nok fordi det kan tages for givet. For elever 

med muslimsk baggrund i folkeskolen er det nogenlunde det samme (44 %). Men for ele-

verne i friskolerne med muslimske værdier er andelen 59 %. Friskoleeleverne er også mere 

tilbøjelige end folkeskoleelever med muslimsk baggrund til at svare, at de ‘tænker på sig 

selv som dansker’ (45 % mod 31 % svarer ‘ret ofte’ eller ‘meget ofte’) – men noget mindre 

tilbøjelige til at være enige i udsagnet ‘I hvor høj grad føler du, at du har noget til fælles med 

andre danskere?’ (58 % mod 66 % svarer i ‘ret høj grad’ eller ‘meget høj grad’ – 84 % blandt 

de ikkemuslimske folkeskoleelever).  

Noget tyder på, at det nationale fællesskab er mere vigtigt og nærværende for elever med 

muslimsk baggrund i friskolerne end i folkeskolerne. Det at gå i friskolerne (og måske at 

være bevidst om, at dette er et kontroversielt valg) er muligvis med til at understrege religi-

øsitet som en ’særlig’ forskel, men det virker ikke til at stå i modsætning til ønsket om alli-

gevel at tilhøre det danske nationale fællesskab.  

Figur 4 viser sammenhængen mellem national identifikation og henholdsvis religiøsitet og 

etnisk identifikation. Der er ikke noget i data, der peger på, at religiøsitet gør det vanskeli-

gere at føle sig dansk – hverken i friskolerne eller i folkeskolen. De børn, der ser sig selv 

som religiøse, er hverken mere eller mindre tilbøjelige til at identificere sig med nationen, 

og det gør hverken fra eller til at gå i en friskole med muslimske elever.  

Derimod er der en større negativ sammenhæng mellem styrken af etnisk identifikation og 

styrken af national identifikation. Sammenhængen er dog ikke statistisk signifikant for fri-

skoleelevernes vedkommende. Samtidig er den stærkere og statistisk signifikant i folkesko-

len. Blandt de undersøgte niendeklasseelever er det altså mere sandsynligt, at elever med 

muslimsk baggrund med en stærk tilknytning til deres egen (og deres forældres) etniske 

gruppe føler sig mindre danske, hvis de går i folkeskolen, end hvis de går i en friskole med 

muslimske elever. 
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Figur 4. Sammenhæng mellem national identifikation og henholdsvis religiøsitet og etnisk 

identifikation 

  

Note: OLS med standardfejl korrigeret for klynger på skoleniveau og kontrol for socioøkonomisk baggrund 

(alle variabler i tabel 3). 95 % konfidensinterval. N = 806 (a) / 736 (b). Resultater fra to separate modeller med 

national identifikation som afhængig variabel og interaktion mellem religiøsitet/etnisk identifikation og sko-

letype.  

Hvor svært er det at blive dansk – og integreret?  

Undersøgelsen spurgte også eleverne om deres opfattelser af muligheden for at blive danske, 

og om hvad der kunne stå i vejen for integration (figur 5). I lyset af at begge elevgruppers 

middelhøje score på deres egen nationale identifikation (der dog ikke var meget lavere end 

de ikkemuslimske elevers), er det ganske interessant, at der både for muslimske elever i 

friskoler og folkeskoler er stor optimisme om muligheden for, at indvandrere og flygtninge 

med tiden kan blive lige så danske som de fleste andre i det danske samfund. Blot knap 10 % 

er delvis eller helt afvisende heroverfor med en lille overvægt blandt elever med muslimsk 

baggrund i folkeskolen. Lidt flere folkeskoleelever end friskoleelever mener derimod, at 

udsagnet ‘passer meget godt’, mens en noget større andel friskoleelever mener, at ‘det passer 

ret godt’. Forskellene mellem de to grupper er ganske marginale i forhold til den overvæl-

dende tilslutning til udsagnet om, at det er muligt at blive dansk over tid. 
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Figur 5. Holdning til om indvandrere kan blive danske med tiden 
 

 

Note: Respondenter besvarede spørgsmålet, ‘De fleste indvandrere og flygtninge kan med tiden kan blive lige 

så danske som de fleste andre borgere i Danmark’, efterfulgt af ovenstående svarmuligheder. Vægtet andele 

for folkeskoleelever. N = 827. 

Undersøgelsen spurgte også til, hvad eleverne så som udfordringer for integration (figur 6). 

De skulle ikke rangordne eller vælge den vigtigste, men i stedet vurdere betydningen af hver 

af de fire faktorer ‘danskernes kultur’, ‘indvandrernes kultur’, ‘danskernes manglende åben-

hed’ og ‘indvandrernes personlige indsats’. Resultatet er ikke så nemt at fortolke i den for-

stand, at faktorer på både indvandrernes side og på det danske samfunds og flertalsbefolk-

ningens side ses som (ret eller meget) vigtige af klare flertal. Muslimske elever i både fol-

keskolen og friskolerne betoner faktisk ‘indvandrernes kultur’ en lille smule mere end ‘dan-

skernes kultur’, og de betoner ‘indvandrernes personlige indsats’ lige så meget som ‘dan-

skernes manglende åbenhed.’ 
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Figur 6. Holdning til hvad der udfordrer integration 

 

Note: Respondenter besvarede spørgsmålet, ‘I hvilken grad mener du, at følgende ting er en udfordring for at 

integrere mennesker i det danske samfund?’, efterfulgt af ovenstående kategorier og svarmuligheder. Vægtet 

andele for folkeskoleelever. N = 791-804. 

Metodisk kan det lidt brogede billede være et udtryk for, at eleverne har haft svært ved at 

vælge mellem mulighederne og derfor har svaret nogenlunde det samme for hver faktor, 

men det kan også afspejle en refleksiv forståelse blandt eleverne om, at barrierer for inte-

gration er en blanding af forskellige faktorer. Der er igen heller ikke store forskelle mellem 

elever med muslimsk baggrund i friskolerne og i folkeskolerne, i forhold til hvilke faktorer 

de vægter, om end der er en tendens til, at elever i folkeskolen er lidt mere tilbøjelige til at 

svare ’ekstremt’ – enten helt bekræftende eller helt afvisende – på alle fire muligheder.  

Afslutningsvis dykker vi ned i elevernes opfattelse af, hvilke ting der er vigtige for, at en 

person kan kalde sig dansk. Tidligere så vi, at eleverne i friskolerne med muslimske elever 

havde en stærkere national identifikation end elever med muslimsk baggrund i folkeskolen. 

Dog er der forskel på national identifikation på et personligt plan og individers vurdering af, 

hvad der skal til i Danmark for at kalde sig dansk. Det er således muligt, at man selv føler 

sig dansk, men samtidig er opmærksom på, at man af nogle flertalsmedlemmer ikke betrag-

tes som dansk, fordi man ikke ses at leve op til nogle faste kriterier, og at man derfor giver 

udtryk for en krævende opfattelse af, hvad det vil sige at være dansk.  
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Da den offentlige debat om friskoler med muslimske elever ofte har handlet om frygten for 

parallelsamfund – at eleverne ikke er ’danske nok’ – er det muligt, at friskoleeleverne som 

gruppe tager denne (krævende) opfattelse af danskhed til sig. Nedenstående figur viser ele-

vernes vurdering af syv forskellige faktorers vigtighed for, at en person kan kalde sig dansk.  

Figur 7. Holdning til hvad der er vigtigt for at kunne kalde sig dansk 

  

Note: Respondenter besvarede spørgsmålet, ‘Der findes mange forskellige opfattelser af, hvad der skal til for 

at kunne kalde sig dansk. Hvor vigtige synes du, at de følgende ting er for, at en person kan kalde sig dansk?’ 

efterfulgt af ovenstående kategorier og svarmuligheder. N = 824-827. 

Overordnet viser figuren, at det at tale dansk og respektere demokrati og love ses som meget 

vigtige kriterier for at kalde sig dansk. Således vurderer omtrent halvdelen af de muslimske 

elever samlet set, at det er ‘meget vigtigt’. Ingen andre faktorer betragtes som lige så vigtige. 

Det næstvigtigste forhold for at kalde sig dansk er statsborgerskab, som godt en fjerdedel af 

eleverne betragter som ‘meget vigtigt’, og at være født og opvokset i Danmark, som en 

femtedel betragter som ‘meget vigtigt’. At have kristen baggrund vurderes mindst vigtigt.  

Det er interessant, at for hver faktor vurderer en større andel af eleverne i friskolerne end i 

folkeskolerne, at den er ‘meget vigtig’. Mens nogle af forskellene er små og nok ikke skal 

tillægges så meget vægt, er andre mere bemærkelsesværdige. Eksempelvis er det at have 

statsborgerskab og det at være født og opvokset i Danmark betydeligt mere vigtigt for ele-

verne i friskolerne. Måske er friskoleeleverne generelt lidt mere opmærksomme på disse 
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grænsemarkører fra flertalssamfundets side end elever med muslimsk baggrund i folkesko-

len. 

Listen over faktorer med betydning for at kalde sig dansk strækker sig fra karakteristika, der 

tilskrives på baggrund af forhold, der er vanskelige eller umulige selv at ændre (askriptive 

faktorer), til ting, der i højere grad kan tilegnes eller tillæres (voluntaristiske faktorer).19  

I undersøgelsen definerede vi voluntaristiske faktorer som det at tale dansk, at tage dansk 

kultur til sig og at respektere demokrati og love. Askriptive faktorer var det at være født i 

Danmark, at ens familie har boet i Danmark i generationer og at have kristen baggrund. 

Statsborgerskab passede ikke så godt ind i opdelingen.20 Mens faktoranalyse viste to adskilte 

dimensioner i data – én for askriptive faktorer og én for voluntaristiske faktorer – faldt stats-

borgerskab udenfor og blev derfor udeladt.  

Nedenstående figur viser, hvor vigtigt muslimske elever i de to skolekontekster samlet set 

betragter faktorer, der er voluntaristiske, for det at kalde sig dansk.  

 

 
19 Forskningslitteraturen bruger opdelingen til at måle individers ’grænsedragning’ overfor fremmede (Simon-

sen, 2016). På samme måder forbindes nationalt tilhørsforhold i forskellige lande (og gennem historien) med 

forskellige kombinationer af askriptive og voluntaristiske faktorer, der henføres til idealtypiske, henholdsvis 

’etniske’ og ’medborgerlige’ forståelser af nationen. Denne opdeling skal dog tages med et gran salt, alene 

fordi begge typer forbindes med kulturelle elementer, der ikke er entydigt medborgerlige og valgbare eller 

knyttet til et etnisk folk. Akkulturation, som i én kontekst kan fremstå som voluntaristisk, funktionel tilpasning, 

kan i en anden ses som en vanskelig, dybtgående assimilationsproces (Jensen, 2014).  
20 Om statsborgerskab er askriptivt eller voluntaristisk afhænger af national kontekst. I Saudi Arabien er det 

stærkt askriptivt, i USA det modsatte. Selvom det i Vesten i stigende grad forbindes med et valg, og de volun-

taristiske associationer også accentueres af de integrationskrav med tilhørende kontraktaspekter, der er blevet 

almindelige i de fleste lande, er Danmarks strenge lovgivning nok særlig i denne sammenhæng. På den ene 

side kan statsborgerskab ses som selve symbolet på en medborgerlig, voluntaristisk nationsforståelse for dem, 

der tilslutter sig en sådan. På den anden side er denne status i en dansk sammenhæng – med indfødsretsprøve, 

lang venteperiode, ekstremt strenge sprogkrav og særlige krav til børn der er født i Danmark af ikkestatsborgere 

– nok i stigende grad forbundet med, hvor vanskeligt det er blevet for bestemte grupper at blive ’danskere’.  
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Figur 8. Holdning til voluntaristiske faktorers betydning for danskhed 

  

Note: Voluntaristisk danskhed er målt som indeks fra 0 (lav) til 1 (høj) sammensat af svarene til, hvor vigtigt 

det er, for at en person kan kalde sig dansk, at man kan snakke dansk, at man tager dansk kultur til sig og at 

man respekterer demokratiet og danske love. Alle tre spørgsmål har fire svarmuligheder fra meget vigtigt (1) 

til slet ikke vigtigt (4). Faktoranalyse (PCF, oblique rotation) af alle syv spørgsmål om danskhed (jf. figur 7) 

viser, at disse tre spørgsmål loader på én faktor (loadings: 0,74; 0,57; 0,80). Cronbach’s alpha = 0,60. 
a Figur (a): vægtet gennemsnit for folkeskoleelever. N = 820. Figur (b): OLS med standardfejl korrigeret for 

klynger på skoleniveau og kontrol for socioøkonomisk baggrund (alle variabler i tabel 3). 95 % konfidensin-

terval. Folkeskole er referencekategori. N = 818. 

Af figuren fremgår det, at eleverne samlet set vægter voluntaristiske faktorer højt i deres 

vurdering af, hvilke ting der er vigtige for at kalde sig dansk. Skalaen går fra 0-1, hvor 1 

svarer til en meget høj vægtning. At kalde sig dansk opfattes således hovedsageligt som 

noget, der beror på en indsats – i forhold til at tillære sprog og kultur og respektere de retslige 

normer, der gælder i det danske samfund – hvilket bliver særligt tydeligt, når vi sammenlig-

ner med, i hvor høj grad eleverne vægter askriptive faktorer. Der er ikke nogen signifikant 

forskel på elever i friskoler og folkeskoler i måden, de samlet set tilskriver voluntaristiske 

faktorer vigtighed.  
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Figur 9. Holdning til askriptive faktorers betydning for danskhed 

  

Note: Askriptiv danskhed er målt som indeks fra 0 (lav) til 1 (høj) sammensat af svarene til, hvor vigtigt det 

er, for at en person kan kalde sig dansk, at man er født og opvokset i Danmark, at man har haft familie i 

Danmark gennem generationer, og at man har en kristen baggrund. Alle tre spørgsmål har fire svarmuligheder 

fra meget vigtigt (1) til slet ikke vigtigt (4). Faktoranalyse (PCF, oblique rotation) af alle syv spørgsmål om 

danskhed (jf. figur 7) viser, at disse tre spørgsmål loader på én faktor (loadings: 0,70; 0,81; 0,69). Cronbach’s 

alpha = 0,74. 
a Figur (a): vægtet gennemsnit for folkeskoleelever. N = 825. Figur (b): OLS med standardfejl korrigeret for 

klynger på skoleniveau og kontrol for socioøkonomisk baggrund (alle variabler i tabel 3). 95 % konfidensin-

terval. Folkeskole er referencekategori. N = 823. 

Askriptive faktorer ses som samlet kategori at være mindre vigtige for at kalde sig dansk. 

Niveauet ligger således på 0,29-0,31, på en skala fra 0-1, hvor 1 er højeste vægtning. Ele-

verne i friskolerne ser i lidt højere grad de askriptive faktorer som vigtige for at kalde sig 

dansk, og forskellen er signifikant. Med andre ord mener de i lidt højere grad, at det at være 

født i Danmark, at ens familie har boet i Danmark i generationer og at have kristen baggrund 

er vigtigt for at kalde sig dansk – alt sammen forhold, der ikke lader sig ændre for de mus-

limske børn og unge.  
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4. Social integration: 

tillid, fordomsfuldhed og vennekreds 

Dette afsnit belyser aspekter af den sociale integration af niendeklasseelever med muslimsk 

baggrund i henholdsvis folkeskolen og friskoler med muslimske elever. Det fokuserer dels 

på forskelle i sammensætningen af muslimske elevers vennekreds, dels på elevernes orien-

tering mod majoriteten og samfundet som helhed på de to centrale områder tillid og for-

domsfuldhed. Både i den offentlige debat og den videnskabelige litteratur betones ikke 

mindst betydningen af elevgruppens sammensætning, fordi den på forskellig vis strukturerer 

graden af kontaktmulighed mellem minoritet og majoritet (Blau, 1994) både i og uden for 

skolen.  

I og med at friskolerne overvejende består af elever med muslimsk baggrund, forventes de 

at have færre ikkemuslimske venner end elever med muslimsk baggrund i folkeskolen og 

generelt mindre kontakt med ikkemuslimske elever. Betydningen af dette forhold er dog 

ikke entydigt. To klassiske teoritraditioner argumenterer faktisk i hver sin retning om, hvor-

dan kontakt med dem, der er forskellige fra en selv, påvirker den sociale integration.  

Den såkaldte ’kontaktteori’ forudsiger, at kontakt med individer fra en anden gruppe skaber 

forståelse for og derved reducerer fordomme over for dem, hvilket derefter generaliseres til 

resten af gruppen (Allport, 1954). Heroverfor hævder den konkurrerende ’konfliktteori’ 

(Blumer, 1958), at kontakt mellem grupper øger snarere end reducerer fordomme. Kontakt-

situationen kan nemlig vække et spændingsforhold til live, sådan at magt-, ressource- og 

trusselsdynamikker kan udspille sig mellem forskellige grupper i et klasseværelse. Ifølge 

konfliktteorien kan friskoler med muslimske elever dermed tænkes at afskærme eleverne fra 

denne problematiske kontakt med ikkemuslimske danskere, sådan at eleverne får færre for-

domme og måske også højere social tillid end tilsvarende elever i folkeskolen, fordi de ikke 

i samme grad skal positionere sig og konkurrere med flertalsgruppen. 

Vennekreds og tillid 

I nedenstående figur vises først, hvor mange venner med indvandrerbaggrund henholdsvis 

eleverne i friskolerne og folkeskolerne fortæller, de har. 
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Figur 10. Andel venner med indvandrerbaggrund 

  

Note: Respondenter besvarede spørgsmålet, ‘Hvor mange af dine venner har indvandrerbaggrund?’ efterfulgt 

af svarmulighederne i figuren. Vægtet andele for folkeskoleelever. N = 835. 

Figuren viser, at niendeklasseelever med muslimsk baggrund generelt har flere venner med 

end uden indvandrerbaggrund. Tendensen er ret markant i begge skoletyper, men den er som 

forventet mere udtalt på friskoler med muslimske elever. Det ses blandt andet ved, at næsten 

hver tredje elev på friskolerne svarer, at alle hans eller hendes venner har indvandrerbag-

grund, mens dette kun gælder for en sjettedel af muslimske folkeskoleelever. Uanset om 

færre eller flere tværgående venskaber er udtryk for nødvendighed eller et valg, er der klare 

tegn på, at det at gå i en friskole i stedet for en folkeskole gør det endnu mere usandsynligt, 

at muslimske niendeklasseelever har mange ikkemuslimske venner.  

Dette fund er næppe overraskende, når man tænker på, hvor lang tid eleverne tilbringer i 

skolen. Men er der en sammenhæng mellem at have få ikkemuslimske venner og den sociale 

integration? Figuren nedenfor viser sammenhængen mellem det, at alle eller de fleste af ens 

venner har indvandrerbaggrund, og henholdsvis social tillid og intergruppebias. Hvor social 

tillid måler følelser omkring, hvorvidt mennesker i almindelighed er til at stole på og tænker 

på andre end sig selv, måler intergruppebias her en elevs tendens til at vurdere sin egen 

etniske gruppe som mere eller mindre venlig, ærlig og tillidsfuld end danskere i almindelig-
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hed. Social tillid måles fra 0 til 1, hvor 1 repræsenterer meget høj social tillid. Intergruppe-

bias måles fra -1 til 1, hvor 1 er en meget høj grad af fordomsfuldhed over for danskere, 0 

betyder, at danskere og personer fra ens etniske gruppe vurderes ens, og -1 er meget høj grad 

af fordomsfuldhed over for ens egen etniske gruppe. 

Figur 11. Sammenhæng mellem andel venner med indvandrerbaggrund og henholdsvis 

social tillid og intergruppebias 

  

Note: OLS med standardfejl korrigeret for klynger på skoleniveau og kontrol for socioøkonomisk baggrund 

(alle variabler i tabel 3). 95 % konfidensinterval. N = 821 (a) / 780 (b). Resultater fra to separate modeller med 

social tillid/intergruppebias som afhængig variabel og interaktion mellem andel venner med indvandrerbag-

grund og skoletype. Venskabsvariabel er dikotom (1 = alle eller de fleste venner har indvandrerbaggrund; 0 = 

resterende kategorier). 

Figuren til venstre viser ikke nogen betydelig sammenhæng mellem vennekreds og social 

tillid. Sammenhængen er heller ikke statistisk signifikant – hverken i friskoler med muslim-

ske elever eller i folkeskolerne. Figuren til højre viser sammenhængen mellem vennekreds 

og intergruppebias. Her ses et forskelligt billede for folkeskoleeleverne og friskoleeleverne. 

For folkeskoleelever med muslimsk baggrund er sammenhængen både forholdsvis stor og 

statistisk signifikant. Sammenlignet med andre muslimske folkeskolelever har dem med få 

eller ingen venner uden indvandrerbaggrund en score, som er 0,14 indekspoint højere. Det 

vil sige, at jo flere venner med indvandrerbaggrund eleverne har, jo dårligere evaluerer de 

danskere, relativt til hvordan de evaluerer personer fra deres egen etniske gruppe. For elever 

med muslimsk baggrund i friskolerne gælder denne sammenhæng imidlertid ikke. Undersø-

gelsen viser således, at det at have flest venner med indvandrerbaggrund, når man går på en 

friskole med muslimske elever, ikke hænger sammen med øget intergruppebias. Har en elev 
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primært venner med indvandrerbaggrund og går på en folkeskole, tyder undersøgelsen der-

imod på, at det hænger sammen med øget intergruppebias.  

Et andet spørgsmål er, hvad selve niveauerne af social tillid og intergruppebias er for de to 

elevgrupper, og om eleverne i de to skolekontekster adskiller sig signifikant fra hinanden på 

disse punkter. Stiller vi først skarpere på social tillid, viser nedenstående figur dels gennem-

snittet på social tillid, dels om der er en signifikant forskel mellem grupperne.  

Figur 12. Social tillid 

  

Note: Social tillid er målt som indeks fra 0 (lav) til 1 (høj) sammensat af tre spørgsmål: ‘Alt i alt, mener du så, 

at folk er til at stole på, eller mener du, at man ikke kan være for forsigtig, når man har med andre mennesker 

at gøre?’, ‘Vil du mene, at de fleste mennesker vil forsøge at udnytte dig, hvis de fik chancen, eller tror du, de 

fleste vil behandle dig fair?’, og ‘Vil du mene, at mennesker for det meste forsøger at være hjælpsomme, eller 

tror du, at de for det meste tænker på sig selv?’ Alle tre spørgsmål besvares på en skala fra 1 til 10. Faktorana-

lyse (PCF) viser én eigenværdi (1,93) over 1. Cronbach’s alpha = 0,72. 
a Figur (a): vægtet gennemsnit for folkeskoleelever. N = 827. Figur (b): OLS med standardfejl korrigeret for 

klynger på skoleniveau og kontrol for socioøkonomisk baggrund (alle variabler i tabel 3). 95 % konfidensin-

terval. Folkeskole er referencekategori. N = 827. 

Figuren til venstre viser, at eleverne i både friskoler og folkeskoler har et middel niveau af 

social tillid. Det ligger på 0,5-0,52 på en skala fra 0-1, hvor 1 indikerer mest social tillid. Til 

sammenligning har jævnaldrende ikkemuslimske elever i samme undersøgelse et gennem-

snitligt niveau af social tillid på 0,57. Forskellen er signifikant, men ikke stor. Søjlediagram-

met til venstre viser en lille smule højere social tillid blandt friskoleleverne end de muslim-

ske elever i folkeskolen; figuren til højre viser, at forskellen ikke er statistisk signifikant. 

Muslimske elever har generelt lidt lavere social tillid end ikkemuslimske elever, men det er 

ikke en markant forskel, og det har ingen betydning, om eleverne går i folkeskole eller fri-

skole.  
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Fordomme (intergruppebias) 

Vender vi blikket mod det andet mål for social integration, viser nedenstående figurer ni-

veauet af fordomsfuldhed eller intergruppebias i friskoler og folkeskoler samt den statistiske 

forskel mellem gruppernes niveau. 

Figur 13. Intergruppebias  

  

Note: Intergruppebias er målt som forskellen mellem positiv evaluering af etnisk gruppe (personer med samme 

etniske eller nationale baggrund) kontra danskere. Det er et indeks fra -1 (bias mod etnisk gruppe) til 1 (bias 

mod danskere). Respondenter angav, hvor enige de var i tre udsagn om hver gruppe: ‘De fleste med samme 

etniske eller nationale baggrund som mine forældre er venlige/ærlige/til at stole på’, og ‘De fleste danskere er 

venlige/ærlige/til at stole på’. Faktoranalyser for hver gruppe af udsagn (PCF) viser begge én eigenværdi 

(2,31/2,12) over 1. Cronbach’s alpha = 0,85/0,79. 
a Figur (a): vægtet gennemsnit for folkeskoleelever. N = 783. Figur (b): OLS med standardfejl korrigeret for 

klynger på skoleniveau og kontrol for socioøkonomisk baggrund (alle variabler i tabel 3). 95 % konfidensin-

terval. Folkeskole er referencekategori. N = 783. 

Figuren til venstre viser, at elever i både friskolerne og folkeskolerne ser mere positivt på 

deres egen etniske gruppe end på majoritetsetniske danskere. Ifølge social identitetsteori er 

det helt forventeligt, at man betragter grupper, der er vigtige for ens selvforståelse, mere 

positivt, og forrige afsnit viste, at det etniske tilhørsforhold er særligt vigtigt for elevernes 

identitet.  

En iøjefaldende forskel er dog, at niendeklasseeleverne i friskolen har et væsentligt lavere 

niveau af intergruppebias end de tilsvarende elever i folkeskolen. Det kan enten skyldes, at 

de betragter deres egen etniske gruppe mindre positivt eller de majoritetsetniske danskere 

mere positivt, sammenlignet med elever med muslimsk baggrund i folkeskolen. Forskellen 

er statistisk signifikant.  
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Der er altså ikke noget, der tyder på, at niendeklasseelever, der går i en friskole med mus-

limske elever, har eller udvikler en større ’os-dem’-følelse, end hvis de gik i folkeskolen, 

hvor de ville være sammen med ikkemuslimske elever – tværtimod. Niendeklasseelever i 

friskolerne er hverken mere eller mindre tillidsfulde end de tilsvarende elever i folkeskolen, 

men de er mindre tilbøjelige til at have fordomme over for danskere i al almindelighed. 
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5. Demokratiske borgere?  

Holdninger, kompetencefølelse og tillid til systemet 

I debatten om friskoler med muslimske elever er et af de oftest berørte spørgsmål, hvorvidt 

skolerne med deres betoning af muslimsk religiøsitet står i modsætning til den integration 

til demokratisk medborgerskab, der fx beskrives i folkeskolelovens formålsparagraf. Disse 

principper præger ganske vist også reguleringen af friskolerne og er endda blevet yderligere 

understreget i forbindelse med lovændringer i de senere år. Friskolerne har en lovmæssig 

forpligtelse til at sikre ‘kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskeret-

tigheder, herunder ligestilling mellem kønnene’ og sørge for, at generelle liberal-demokra-

tiske værdier afspejler sig i undervisningen og skolernes liv – på samme måde som i folke-

skolen.  

Statens tilsyn med friskolerne sigter ikke mindst mod at kontrollere, at undervisningen af-

spejler demokratiske og liberale holdninger, herunder kønsligestilling. Både skolernes hjem-

mesider og de skoleledere, der har udtalt sig til medierne i forbindelse med politiske udmel-

dinger om skolerne, understreger ønsket om at leve op til disse idealer, ligesom de betoner, 

at børnene netop lærer, at der ikke er nogen modsætning mellem demokrati og islam (fx 

Altinget, 8. februar 2018).  

Undersøgelsen, som denne rapport er baseret på, har kun i begrænset omfang søgt at afdække 

indholdet i undervisningen, lærernes holdninger, endsige skolernes metoder til at fremme 

demokratisk medborgerskab (se dog det næste afsnit om trivsel). Det ville i øvrigt kræve et 

andet, mere dybdegående design og ikke kun en spørgeskemaundersøgelse, hvis man skulle 

grave dybere end det statslige tilsyn.  

Det, undersøgelsen kan sige noget om, er, om niendeklasseelever på friskoler med muslim-

ske elever adskiller sig fra elever med muslimsk baggrund i folkeskolen i forhold til deres 

opfattelser og holdninger på en række dimensioner af demokratisk medborgerskab. Er der 

forskelle på muslimske elever i friskolerne og folkeskolen med hensyn til centrale politiske 

holdninger, tillid til politiske institutioner, oplevelse af muligheden for selv at kunne påvirke 

politik og vigtigheden af forskellige aspekter af medborgerskabets forpligtelser?  

Liberale værdier 

Især hvad angår spørgsmål om liberal-demokratiske værdier, er der grund til at forvente, at 

traditionel religiøsitet, herunder muslimsk religiøsitet, i sig selv kan bevirke en forskel. Den 
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er ofte forbundet med større politisk konservatisme, større respekt for autoriteter, og – ikke 

mindst for Islams vedkommende – strengere regulering af seksualitet og forskellige køns-

roller. Selvom muslimsk religiøsitet ofte ændrer karakter i anden generation, så den knyttes 

til mere universalistiske, panetniske fortolkninger, er muslimske efterkommere ofte lige så 

religiøse som deres forældre. Samtidig er der dog store variationer i, hvordan unge muslim-

ske efterkommere navigerer mellem traditionalisme, religiøs identitet og moderne ungdoms-

kultur i et sekulariseret samfund. Internationale undersøgelser indikerer, at forskellene til 

den etniske majoritetsbefolkning (der varierer mellem både værtslande og oprindelseslande 

og mellem indvandrere og efterkommere) i højere grad vedrører etisk-personlige aspekter 

omkring familie, køn og seksualitet end politiske principper og normer, der knytter sig til 

demokratiet, og opslutning til retsstaten (for en oversigt, se Joppke, 2014: 1319-23).  

De danske medborgerskabsundersøgelser, der med forskellige spørgsmål gennemføres hvert 

år af Udlændinge- og Integrationsministeriet (med respondenter i alle aldersgrupper), bely-

ser flere af disse spørgsmål. Undersøgelsen i 2016 viste, at både indvandrere og efterkom-

mere havde lidt lavere tilslutning til en demokratisk styreform end etniske danskere (men 

også at der ikke var væsentlige forskelle på tværs af indvandrere og efterkommere med for-

skellig religiøs baggrund),21 og undersøgelsen i 2017 viste, at der også var lidt lavere tilslut-

ning til et spørgsmål om fri demonstrationsret (‘alle skal have ret til offentligt at protestere 

mod politikere og offentlige myndigheder’).22 De seneste undersøgelser har fokuseret på 

køn og ligebehandling, hvor fx tilslutningen til, at ‘homoseksuelle skal have samme rettighe-

der som alle andre’, var lidt lavere for indvandrere end for etniske danskeres, med efterkom-

mere midt imellem.23  

 
21 Henholdsvis 82 % (indvandrere), 78 % (efterkommere) og 92 % (etniske danskere) så det som enten ‘godt’ 

eller ‘meget godt’, at ‘borgerne vælger politikere, som repræsenterer dem og tager beslutninger på deres vegne’ 

(Udlændinge-, integrations- og boligministeriet, 2016: 24-25).  
22 93 % af de etniske danskere var ‘helt’ eller ‘delvist enige’, mod 82 % af indvandrerne og 87 % af efterkom-

merne (Udlændinge-, integrations- og boligministeriet, 2017: 15).  
23 For personer med dansk oprindelse er procentdelen, som er enige i, at homoseksuelle skal have samme 

rettigheder, steget fra 90 % i 2017 til 93 % i 2019. For indvandrere er den faldet fra 87 % i 2017 til 81 % i 

2019. Det noteres, at udviklingen for efterkommere er usikker, men niveauet er tættere på danskerne end på 

indvandrerne (Udlændinge-, integrations- og boligministeriet, 2019: 14).  
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Figur 14. Holdning til kvindelige ledere og homoseksuelles ret til adoption 

  

Note: Respondenter angav, hvor enige de var i udsagnene ‘Mænd er bedre ledere end kvinder’ og ‘Homosek-

suelle par skal have ret til at adoptere børn’ med svarmulighederne i figuren. Vægtet andele for folkeskoleele-

ver. N = 826/808. 

Det er således forventeligt, at der også er et vist ’værdiefterslæb’ for elever med muslimsk 

baggrund i niende klasse. Spørgsmålet er dels, hvor stort det er, dels, om det er større i 

friskolerne, hvor vi jo så, at eleverne er endnu mere religiøse end eleverne i folkeskolen.  

I undersøgelsen var der to spørgsmål vedrørende aspekter af køn og seksualitet (figur 14). 

På det første spørgsmål, hvorvidt mænd er bedre ledere end kvinder, er der en ganske mar-

kant forskel, idet 33 % af de muslimske elever i folkeskolen var ‘meget enig’ eller ‘ret enig’, 

mod 18 % i friskolerne.  

Når man bryder tallene ned på køn i de to skolekontekster, ses, at ligestillingsnormer i gan-

ske slående grad udgør et drengeproblem (figur 15). Langt større andele af drengene end 

pigerne mener, at mænd er bedre ledere. Desuden forstærkes kontrasten mellem folkeskole- 

og friskolekontekst yderligere, idet hele 58 % af de muslimske drenge i folkeskolen er ‘me-

get’ eller ‘ret enige’ i udsagnet, mod ’kun’ 35 % af friskoledrengene. For pigerne er det 

derimod kun henholdsvis 6 % og 10 %, der er ‘meget’ eller ‘ret enig’ i udsagnet. Pigerne i 

friskolerne har den mest markante afvisning af udsagnet. 
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Figur 15. Holdning til kvindelige ledere fordelt på køn 

 
Note: Respondenter angav, hvor enige de var i udsagnet, ‘Mænd er bedre ledere end kvinder’ med svarmulig-

hederne i figuren. Vægtet andele for folkeskoleelever. N = 826. 

På et spørgsmål som dette ville man forvente, at muslimske elever, uanset om de går på 

friskolerne eller i folkeskolen, ville have noget mere konservative holdninger end de ikke-

muslimske elever. Ved sammenligning viser vores undersøgelse dog, noget overraskende, 

at henholdsvis 14 % og 17 % af de ikke-muslimske elever er ‘meget’ eller ‘ret enige’ – i alt 

næsten en tredjedel – i, at mænd er bedre ledere end kvinder. Det vil sige, at muslimske 

elever i friskolerne er markant mindre fordomsfulde på dette område ikke bare end muslim-

ske elever i folkeskolen, men også end ikke-muslimske elever i folkeskolen. Når man bryder 

tallenene ned på køn, viser det sig, at det også blandt de ikke-muslimske elever er drengene, 

der driver intolerancen. Godt 55 % af de ikke-muslimske folkeskolelever erklærer sig såle-

des ‘meget’ eller ‘ret enige’.  

Dette er ganske voldsomme resultater, der kalder på to observationer. For det første er ud-

bredelsen af konservative holdninger til ligestilling – i hvert fald på dette specifikke område 

– blandt niendeklasselever i meget højere grad et kønsspørgsmål end et spørgsmål om etni-

citet. Drenge er langt mere konservative end piger, mens der næsten ikke er forskel mellem 

ikke-muslimske drenge og drenge med muslimsk baggrund i folkeskolen.  
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For det andet er drenge, der går på friskoler med muslimske elever, væsentligt mindre kon-

servative end andre drenge – også blandt flertallet.24 Uanset hvordan vi kan forklare dette, 

er der i hvert fald ikke noget, der tyder på, at elever i friskoler med muslimske elever i 

mindre grad end muslimske elever i folkeskolen anerkender danske normer på dette område. 

På et andet spørgsmål om holdning til homoseksuelles adoptionsret er der ingen væsentlig 

forskel mellem niendeklasseeleverne i de to skolekontekster. Spørgsmålet er en ret kræ-

vende test af tolerance, i den forstand at det må formodes at trække flere negative svar end 

fx et spørgsmål om almindelig accept eller tolerance af homoseksualitet,25 herunder fra re-

spondenter, der ikke nødvendigvis har noget imod homoseksuelle (men fx mener, at børn 

skal have både en mor og en far). En tredjedel af niendeklasseeleverne med muslimsk bag-

grund i begge skolekontekster var ‘meget’ eller ‘ret uenige’ i dette udsagn. Dog var der lidt 

færre ‘meget uenige’ i friskolerne (16 %) end i folkeskolerne (20 %). Igen er det et markant 

resultat, at de (endnu) mere religiøse elever i friskolerne ikke adskiller sig fra muslimske 

folkeskoleelever på et så religionsfølsomt spørgsmål. Til sammenligning var ca. 6 % ‘meget 

uenige’ og 4 % ‘ret uenige’ blandt ikkemuslimske elever i folkeskolen.  

Hvis vi igen bryder friskoletallene op på køn, ses det, parallelt med spørgsmålet om kvinde-

lige ledere, at modstanden mod ligebehandling af homoseksuelle – og måske en bagvedlig-

gende homofobi – er langt mere udbredt blandt drengene end blandt pigerne, og at denne 

forskel er langt større end forskellen mellem skoletyper: Mens 21 % af pigerne i friskolerne 

var ‘ret’ eller ‘meget uenige’ i homoseksuel adoptionsmulighed, var tallet 16 % blandt piger 

med muslimsk baggrund i folkeskolen. Modsat spørgsmålet om kvindelige ledere er der her 

en lille tendens til, at piger i friskolerne udviser mindre tolerance over for homoseksuelles 

adoptionsrettigheder. Det bør dog ses i forhold til folkeskolen, hvor niveauet blandt ikke-

muslimske piger er på 19 % (som svarer enten ‘ret uenig’ eller ‘meget uenig’) – lige midt 

imellem de to pigegrupper med muslimsk baggrund.  

 
24 Netop på dette item kan mistanken om response set melde sig, dvs. at eleverne ’vidste’, hvad de bør svare, 

ikke bare af hensyn til egen anseelse, men også deres skoles. At så mange drenge prøver at undgå at sætte 

deres skoler i dårligt lys er i så fald tegn på en ganske effektivt formidlet samfundsnorm, uanset hvor stærkt 

den måtte være internaliseret. Måske kræver det i den forbindelse en særskilt forklaring af, hvorfor næsten en 

tredjedel af de ikkemuslimske drenge i folkeskolen ikke skammer sig over at udtrykke meget konservative 

holdninger.  
25 Der findes ingen danske meningsmålinger på spørgsmålet. Men i 2010 stemte den borgerlige regering imod 

et forslag om homoseksuelles ret til adoption, som daværende justitsminister Lars Barfoed var blevet pålagt af 

oppositionen at fremsætte https://www.dr.dk/nyheder/indland/regeringen-nej-til-homoadoption. 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/regeringen-nej-til-homoadoption
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Figur 16. Holdning til homoseksuelles ret til adoption fordelt på køn 

 

Note: Respondenter angav, hvor enige de var i udsagnet, ‘Homoseksuelle par skal have ret til at adoptere børn’, 

med svarmulighederne i figuren. Vægtet andele for folkeskoleelever. N = 808. 

Medborgerlige dispositioner i skolen og samfundet 

Undersøgelsen forsøgte med to andre spørgsmål at måle to af de holdninger, eller værdi-

mæssige adfærdsdispositioner, der ofte diskuteres i international forskning om citizenship 

education (Mouritsen og Jæger, 2018), nemlig empati og kritisk rationalisme. Det første 

forhold, at ’kunne leve sig ind i andres forskellige holdninger’, kalder måske i højere grad 

på interkulturel tolerance, hvor andres opfattelser i hvert fald i udgangspunktet anfægtes 

mindre, fordi det skal forstås, før det kan kritiseres (Lægaard, 2010). Hvorimod det andet 

forhold, ’at kunne kritisere andres holdninger selvom det skaber konflikt’, i højere grad be-

toner værdien af en kritisk afprøvning og åben debat, der understreger holdningsforskelle, 

jf. også den danske politiske debats betoning af ytringsfrihed som en central værdi. 
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Figur 17. Empati og ytringsfrihed 

  

Note: Respondenter angav, hvor enige de var i udsagnene, ‘I Danmark findes der mennesker med vidt forskel-

lige holdninger. Hvor vigtigt er følgende for dig?’ (a) ’At kunne leve sig ind i hvorfor andre mennesker har 

holdninger vidt forskellige fra ens egne’; (b) ’At kunne kritisere andre mennesker holdninger selvom det skaber 

konflikt’’. Svarmuligheder angivet i figuren. Vægtet andele for folkeskoleelever. N = 815/814. 

De to spørgsmål viser, at elever i friskolerne for begge spørgsmål i lidt mindre grad end 

elever med muslimsk baggrund i folkeskolen anser de to dispositioner som vigtige. 27 % af 

eleverne i friskolerne mener, at det er ‘ikke særligt vigtigt’ eller ‘slet ikke vigtigt’ at kunne 

leve sig ind i andres vidt forskellige holdninger mod 16 % af de muslimske folkeskoleelever. 

Igen er der grund til at sætte de muslimske elevers besvarelser i relief i forhold til ikkemus-

limske folkeskoleelever, hvor 14 % af sidstnævnte gruppe mener, at det er ‘ikke særligt vig-

tigt’ eller ‘slet ikke vigtigt’ at leve sig ind i andres vidt forskellige holdninger. Elever med 

muslimsk baggrund i folkeskolen ligner således de etniske danske elever på dette punkt. 

På spørgsmålet om at kunne kritisere andres holdninger, selvom det skaber konflikt, er for-

skellen mellem niendeklasseelever med muslimsk baggrund i friskolerne og folkeskolerne 

større endnu. Igen mener eleverne i friskolerne i mindre grad end folkeskoleeleverne, at dette 

forhold er vigtigt. Det er ganske høje andele i begge skolekontekster, der mener, at denne 

danske borgerdyd ‘slet ikke’ er vigtig eller ‘ikke særlig vigtig’ (hele 63 % og 50 %). Ni-

veauet for ikkemuslimske elever er dog til sammenligning 40 % og dermed også ganske 

betydeligt. Der er i begge skolekontekster en stor andel af niendeklasseeleverne, for hvem 
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muligheden for kritisk diskussion af andres holdninger bør afvejes mod muligheden for, at 

det skaber konflikt.  

Når friskoleleverne ligger højst af de tre grupper, er en del af forklaringen måske, at spørgs-

målet meget markant tapper holdninger til konflikter omkring religion og islam samt (nega-

tive) oplevelser af disse konflikters åbne italesættelse. Undersøgelser viser, at ytringsfrihed, 

forstået som retten til at kritisere religion, nyder langt mindre støtte blandt indvandrere og 

(især) efterkommere, end blandt etniske danskere (hvorimod religionsfrihed vægtes højere) 

(Udlændinge-, integrations- og boligministeriet, 2019: 12). Denne værdikonflikt ses også i 

vores materiale. 

Den gode medborger 

Undersøgelsen målte også de muslimske elevers opfattelser af, hvad det vil sige at være en 

god medborger i samfundet, forstået som tre centrale borgerdyder eller forpligtelser – at 

stemme ved valg, at arbejde og betale skat og at gøre en frivillig indsats i lokalsamfundet 

eller foreningslivet. 

Forskellene er ret små. Mens store flertal tilslutter sig udsagn om forpligtelser til at deltage 

i valg og at arbejde, var forpligtelsen til at stemme ved valg lidt lavere (80 %) blandt frisko-

lelever end blandt folkeskoleelever med muslimsk baggrund (86 %). Til sammenligning var 

andelen 85 % af de ikkemuslimske elever. Derimod er der en lidt større tilslutning blandt 

friskoleeleverne til frivillighedsforpligtelsen (76 % mod 71 %) – i øvrigt generelt en tem-

melig høj tilslutning i forhold til hvad vi ved om den faktiske deltagelse blandt indvandrere 

og efterkommere (Udlændinge-, integrations- og boligministeriet, 2016). Til sammenligning 

var tilslutningen blandt de ikkemuslimske niendeklasseelever i folkeskolen 66 % og dermed 

lavere end blandt niendeklasseelever med muslimsk baggrund i både folkeskolerne og i fri-

skolerne. På de medborgerlige forpligtelser ligger de muslimske elever dermed i høj grad på 

niveau med de etniske danske niendeklasseelever – og endda højere, hvad angår forpligtel-

sen til frivillighed. 
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Figur 18. Holdning til voksnes medborgerlige pligter 

 
Note: Respondenter angav, hvor enige de var i udsagnene, ‘En voksen person har pligt til …’ (a) ’at deltage i 

demokratiet ved at stemme til valg’; (b) ’at arbejde og betale skat’; (c) ’at gøre en frivillig indsats i sit lokal-

samfund eller i foreningslivet’. Svarmuligheder angivet i figuren. Vægtet andele for folkeskoleelever. N = 

826/828/823. 

Politisk interesse, institutionel tillid og politisk effektivitetsfølelse 

Spørgsmålet om, hvorvidt man anser valgdeltagelse som en forpligtelse, er (ligesom klassi-

ske politologiske spørgsmål om, hvorvidt man selv har i sinde at stemme, som vi på grund 

af elevernes alder valgte ikke at tage med) en del af, hvad man kan kalde elevernes politiske 

medborgerskabsorientering eller medborgerlige kultur (Almond og Verba, 1963). I hvilket 

omfang fremstår niendeklasseelever med muslimsk baggrund som engagerede, interesserede 

medborgere, der føler, at de vil være i stand til at påvirke politiske beslutninger, samtidig 

med at de har tillid til offentlige og politiske institutioner, som de deler med andre borgere? 

Og er der forskel mellem eleverne i friskolerne og i folkeskolen? 
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Figur 19. Politisk interesse 

  

Note: Respondenter svarede på spørgsmålet, ‘Hvor interesseret er du i politik?’ Svarmuligheder angivet i fi-

guren. Vægtet andele for folkeskoleelever. N = 836. 

Hvis vi først ser på den politiske interesse – målt bogstaveligt som graden af enighed i 

spørgsmålet ‘Hvor interesseret er du i politik?’ – deler eleverne i begge skoletyper sig no-

genlunde lige mellem interesseret og ikkeinteresseret. Niveauet svarer til, hvad vi ser i andre 

ungdomsundersøgelser.26 Friskoleelever ligger dog lidt højere, da 53 % af eleverne er enten 

‘meget’ eller ‘ret interesseret’, hvor det samme gør sig gældende for 48 % for niendeklasse-

elever med muslimsk baggrund i folkeskolen. For de ikkemuslimske elever i folkeskolen er 

andelen blot 40 %. Niendeklasseelever med muslimsk baggrund i både folkeskolen og fri-

skolerne er således mere interesserede i politik end ikkemuslimske niendeklasseelever. 

Der er altså ikke noget, der tyder på, at friskoler med muslimske elever med deres større 

imødekommelse af religiøsitet har elever, der er mindre interesserede i politik. 

 
26 I Dansk Ungdoms Fællesråds undersøgelse fra 2020 var 45 % af de unge helt eller delvist enige i udsagnet, 

‘Jeg er generelt interesseret i politik og samfundsforhold’, og niveauet er nogenlunde stabilt omend en smule 

vigende i forhold til de tre tidligere år (DUF, 2020: 4-5).  
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Figur 20. Institutionel tillid 

  

Note: Institutionel tillid er målt som indeks fra 0 (lav) til 1 (høj) sammensat af svar på spørgsmålene, ‘Hvor 

meget tillid har du til følgende institutioner?’, efterfulgt af kategorierne politiske partier, politiet, nyhedsme-

dier, kommunen, Folketinget, domstolene og regeringen. Fire svarmuligheder fra (1) Meget tillid til (4) Næsten 

ingen tillid. Tre spørgsmål. Faktoranalyse (PCF) viser én eigenværdi (3,80) over 1. Cronbach’s alpha = 0,85. 
a Figur (a): vægtet gennemsnit for folkeskoleelever. N = 805. Figur (b): OLS med standardfejl korrigeret for 

klynger på skoleniveau og kontrol for socioøkonomisk baggrund (alle variabler i tabel 3). 95 % konfidensin-

terval. Folkeskole er referencekategori. N = 805. 

Institutionel tillid er den ’vertikale’ tillid opad i samfundet, til forskel fra den ’horisontale’ 

tillid til andre mennesker, som vi så på i forrige afsnit. Hvad angår niveauet for denne tillid 

– målt som et indeks af henholdsvis tillid til politiske partier, politiet, nyhedsmedier, kom-

munen, Folketinget, domstolene og regeringen, hver i sær målt på en firepunktsskala fra (1) 

‘meget tillid’ til (4) ‘næsten ingen tillid’ – er forskellen ubetydelig og statistisk insignifikant. 

Er et gennemsnitsniveau på 0,51-0,53 et lavt niveau af tillid til institutionerne? Nej, det er 

det næppe. Den del af den institutionelle tillid, vi kalder den politiske tillid (til politikere og 

politiske institutioner), var indtil for ganske nylig faldende i hele befolkningen og var i 2017 

på blot 0,55 (Frederiksen og Toubøl, 2019), og blandt de ikkemuslimske niendeklasseelever 

i folkeskolen i vores datamateriale er den kun lidt højere (0,58). 

Hvis man bryder indekset for institutionel tillid op, ser man, at eleverne har relativt mindst 

tillid til politiske partier, Folketinget og nyhedsmedier (figur 21). Det er næppe overra-

skende, da disse institutioner, samlet set, i højest grad afspejler politisk konflikt. De to insti-

tutioner, der er højest tillid til, er henholdsvis politiet og kommunen. Der er i øvrigt ikke 

tydelige forskelle mellem de to grupper af niendeklasseelever med muslimsk baggrund: Der 

er lidt lavere tillid til nyhedsmedier blandt friskoleeleverne, men lidt højere tillid til Folke-

tinget og regeringen.  
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Figur 21. Institutionel tillid, opdelt på institutioner 

  

Note: Respondenter svarede på spørgsmålet, ‘Hvor meget tillid har du til følgende institutioner?’, efterfulgt af 

de syv kategorier og svarmuligheder angivet i figuren. Vægtet andele for folkeskoleelever. N = 813-826. 

Det politiske medborgerskab – kompetencefølelse og muligheden af at 

gøre en forskel 

Vi skal afslutningsvis se på elevernes såkaldte interne og eksterne politiske effektivitetsfø-

lelse, der begge er klassiske politologiske mål for politisk medborgerskab. Intern politisk 

effektivitetsfølelse refererer til individers subjektive følelse af at kunne forstå, diskutere og 

deltage i politik. Ekstern politisk effektivitetsfølelse refererer derimod til oplevelsen af, at 

borgere bliver hørt af politikere og er i stand til at påvirke politiske beslutninger. Når man 

sammenligner resultaterne for de to grupper, ses en slående og noget bekymrende tendens. 
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Figur 22. Intern politisk effektivitetsfølelse 

  

Note: Intern politisk effektivitetsfølelse er målt som indeks fra 0 (lav) til 1 (høj) sammensat af svar på tre 

udsagn: ‘Hvor godt passer følgende udsagn på dig?’: (1) ’Jeg føler, at jeg kan deltage i de fleste politiske 

diskussioner’; (2) ’Jeg synes, at jeg har en god forståelse for de vigtigste politiske spørgsmål i Danmark’; (3) 

’Jeg mener, at jeg vil være godt i stand til at deltage i politik, når jeg bliver 18’. Fire svarmuligheder fra (1) 

Det passer meget godt, til (4) Det passer meget dårligt. Faktoranalyse (PCF) viser én eigenværdi (2,20) over 

1. Cronbach’s alpha = 0,82. 
a Figur (a): vægtet gennemsnit for folkeskoleelever. N = 822. Figur (b): OLS med standardfejl korrigeret for 

klynger på skoleniveau og kontrol for socioøkonomisk baggrund (alle variabler i tabel 3). 95 % konfidensin-

terval. Folkeskole er referencekategori. N = 822. 

For den interne politiske effektivitetsfølelses vedkommende – oplevelsen af at kunne over-

skue og diskutere politik – er der ingen signifikant forskel mellem muslimske elever i fri-

skolerne og i folkeskolen. Niveauet på gennemsnitligt 0,6 er ganske højt. Til sammenligning 

er niveauet blandt de ikkemuslimske niendeklasseelever folkeskolen 0,58. 

Hvis man derimod ser på den eksterne politiske effektivitetsfølelse – målt med de to mod-

satrettede udsagn ‘almindelige borgere har gode muligheder for at påvirke politikernes be-

slutninger’ og ‘politikerne er ligeglade med, hvad almindelige borgere mener’ – er niveauet 

meget lavere. Det er signifikant lavest blandt niendeklasseeleverne i friskoler med muslim-

ske elever med kun 0,34. Til sammenligning er niveauet blandt de ikkemuslimske niende-

klasseelever i folkeskolen 0,41 – det samme niveau som hos niendeklasseelever med mus-

limsk baggrund i folkeskolen. 
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Figur 23. Ekstern politisk effektivitetsfølelse 

  

Note: Ekstern politisk effektivitetsfølelse er målt som indeks fra 0 (lav) til 1 (høj) sammensat af svar på to 

udsagn: ‘Hvor godt passer følgende udsagn med dit syn på dansk politik?’: (1) ’Almindelige borgere har gode 

muligheder for at påvirke politikernes beslutninger’; (2) ’Politikere er ligeglade med, hvad almindelige borgere 

mener’. Fire svarmuligheder fra (1) Det passer meget godt, til (4) Det passer meget dårligt. Faktoranalyse 

(PCF) viser én eigenværdi (1,28) over 1. Cronbach’s alpha = 0,43. 
a Figur (a): vægtet gennemsnit for folkeskoleelever. N = 815. Figur (b): OLS med standardfejl korrigeret for 

klynger på skoleniveau og kontrol for socioøkonomisk baggrund (alle variabler i tabel 3). 95 % konfidensin-

terval. Folkeskole er referencekategori. N = 815. 

Det er ikke muligt på basis af det eksisterende datamateriale at sige noget endegyldigt om, 

hvor denne pessimisme kommer fra. Figuren nedenfor, som afrunder dette afsnit, viser en 

relativt stærk sammenhæng mellem ekstern politisk effektivitetsfølelse og holdning til stem-

mepligt, men kun blandt niendeklasseeleverne med muslimsk baggrund i friskolerne. Det 

tegner således et billede af, at den lavere eksterne politiske effektivitetsfølelse blandt disse 

elever hænger sammen med, at man i mindre grad føler en pligt til politisk deltagelse i form 

af at stemme til valg. Den interne politiske effektivitetsfølelse har en positiv sammenhæng 

med holdningen til stemmepligt blandt begge elevgrupper, om end sammenhængen ikke er 

statistisk signifikant blandt friskoleeleverne. 
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Figur 24. Sammenhæng mellem intern og ekstern politisk effektivitetsfølelse og pligten til 

at stemme 

 

Note: OLS med standardfejl korrigeret for klynger på skoleniveau og kontrol for socioøkonomisk baggrund 

(alle variabler i tabel 3). 95 % konfidensinterval. N = 810/804. Resultater fra to separate modeller med pligt til 

at stemme som afhængig variabel og interaktion mellem intern/ekstern politisk effektivitetsfølelse og skole-

type. Variablen pligt til at stemme er dikotom (1 = man synes, at udsagnet passer meget godt eller ret godt; 0 

= resterende kategorier). 
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6. Trivsel: oplevelse af undervisning, 

lærerne, optimisme og selvværd 

I dette afsnit undersøger vi trivsel blandt eleverne i friskolerne og folkeskolerne. Trivsel 

formes af adskillige faktorer, som kan trække i forskellige retninger, ligesom den kan af-

hænge af kontekst. Der ses ofte en sammenhæng mellem elevers trivsel og faglig succes. Vi 

har desværre ikke endnu27 kunnet matche de deltagende elever eller deres trivsel med deres 

afgangskarakterer – eller i sagens natur med, hvordan de vil klare sig videre i uddannelses-

systemet. 

Oplevelse af undervisning og lærere 

Friskoler med muslimske elever er indrettet, så de imødekommer kulturel diversitet. De ta-

ger højde for, at eleverne kommer fra en muslimsk baggrund, blandt andet ved at servere 

halalmad, give mulighed for fridage ved Eid og ved at tilbyde modersmålsundervisning i 

forskellige sprog. Ligesom i folkeskolen er undervisningen reguleret af fælles mål. Sam-

menlignet med folkeskoler er friskolerne mindre, hvilket gør lærer-elevforholdet tættere. 

Friskolerne har også ofte en mere mangfoldig lærergruppe for de minoritetsetniske elever at 

spejle sig i. I de nedenstående figurer vises først, hvor kulturelt inkluderende niendeklasse-

eleverne i folkeskolerne og friskolerne mener, at undervisningen er, og dernæst hvor positivt 

de opfatter relationen til deres lærere.  

 
27 Da niendeklasseeleverne i vores undersøgelse gik ud af grundskolen i sommeren 2020, har det ikke været 

muligt at koble deres karakterer i afgangseksamenen til registerdata inden for denne rapports tidsramme eller 

at undersøge sammenhængen mellem karakterer og fx trivsel og oplevelse af undervisningen mv. Vi forventer 

at undersøge dette senere i 2021, bl.a. i forbindelse med en kommende bog på Aarhus Universitetsforlag, der 

også mere dybtgående undersøger ikkemuslimske elever i folkeskolen.  
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Figur 25. Opfattelse af inkluderende undervisning når kultur og diskrimination diskuteres 
 

 

Note: Opfattet inklusion ved interkulturel diskussion er målt som indeks fra 0 (meget lav) til 1 (meget høj) 

sammensat af svar på to spørgsmål: ‘Når diskrimination, kulturelle forskelle og danskhed diskuteres i klassen 

…’, (1) ’ hvor meget oplever du, at de andre lytter til dine synspunkter?’; (2) ’ i hvilken grad oplever du, at 

forskellige kulturer får lige meget respekt?’. Fire svarmuligheder fra (1) Næsten alle lytter/I meget høj grad til 

(4) Næsten ingen lytter/I meget lav grad. Det første spørgsmål har også en femte svarmulighed: Jeg plejer ikke 

at fremføre nogen synspunkter. Faktoranalyse (PCF) viser én eigenværdi (1,31) over 1. Cronbach’s alpha = 

0,46. 
a Figur (a): vægtet gennemsnit for folkeskoleelever. N = 803. Figur (b): OLS med standardfejl korrigeret for 

klynger på skoleniveau og kontrol for socioøkonomisk baggrund (alle variabler i tabel 3). 95 % konfidensin-

terval. Folkeskole er referencekategori. N = 803. 

Figuren viser som forventet, at niendeklasseeleverne i friskolerne med muslimske elever i 

højere grad mener, at kulturer behandles med lige respekt, og at der bliver lyttet til deres 

perspektiver, når emner som diskrimination, danskhed og kulturelle forskelle behandles i 

undervisningen, end det er tilfældet for elever med muslimsk baggrund i folkeskolen. For-

skellen er statistisk signifikant. Friskolerne opleves som mere interkulturelle, sådan som 

skolerne også ser sig selv.  

Figur 26 viser, hvordan niendeklasseeleverne med muslimsk baggrund opfatter lærerne. Her 

ses det, at begge elevgrupper har en temmelig positiv opfattelse af lærerne, men også at der 

er en tydelig og statistisk signifikant forskel mellem de to elevgrupper. Friskoleeleverne har 

en noget bedre relation til deres lærere, målt på om lærerne accepterer, interesserer sig for, 

stoler på, bekymrer sig om eleverne og ikke kun bemærker deres fejltagelser, sammenlignet 

med elever med muslimsk baggrund i folkeskolen.  
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Figur 26. Positiv relation til lærere 

 

Note: Positiv relation til lærerne er målt som indeks fra 0 (meget negativ) til 1 (meget positiv) sammensat af 

svar på fem udsagn om deres lærere: ‘’Hvor godt synes du følgende udsagn passer på dine lærere på skolen? 

Forsøg at gengive dit overordnede indtryk af lærerne’; (1) ’Mine lærere accepterer mig, som jeg er’; (2) ’Mine 

lærere stoler på mig’; (3) ’Mine lærere bekymrer sig om mig’; (4) ’Mine lærere bemærker kun mine fejltagel-

ser’; (5) ’Mine lærere interesserer sig for mig’’. Fire svarmuligheder fra (1) Det passer meget godt, til (4) Det 

passer meget dårligt. Faktoranalyse (PCF) viser én eigenværdi (2,74) over 1. Cronbach’s alpha = 0,77. 
a Figur (a): vægtet gennemsnit for folkeskoleelever. N = 803. Figur (b): OLS med standardfejl korrigeret for 

klynger på skoleniveau og kontrol for socioøkonomisk baggrund (alle variabler i tabel 3). 95 % konfidensin-

terval. Folkeskole er referencekategori. N = 803. 

Selvværd og optimisme 

Danske studier viser, at muslimske børn og unge oplever vanskeligheder ved at forene deres 

muslimske identitet med den sekulære folkeskole og derfor kan ende med at nedtone deres 

religion, når de opholder sig i skolen (Gilliam, 2008). Modsat kan friskolerne, som en na-

turlig forlængelse af den religiøse identitet, øge selvværd og trivsel (Merry, 2007). Herud-

over gælder for de fleste frie skoler, at både skolerne og klasserne er små, så alle eleverne 

kender hinanden og har et nært forhold til lærere og skoleledelse.  

En rapport af Institut for Menneskerettigheder fra 2019 viser, at der er syv gange færre un-

derretninger om mistrivsel på friskoler med muslimske elever end i folkeskoler med samme 

indkomstprofil. Forskellen er så stor, at instituttet advarer om en utilstrækkelig underret-

ningspraksis. Den rejser spørgsmålet, om de nære bånd til forældrene kan få underretninger 

til at opfattes som et tillidsbrud, eller om afhængigheden af forældrebetaling ligefrem får 

skoler til at være for tilbageholdende og undgå konflikt, med det resultat at nogle børn ikke 

får den rette hjælp (Institut for Menneskerettigheder, 2019). Rapporten sandsynliggør, at 
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nogle tilfælde, der efter reglerne burde have været underrettet om, søges løst internt på sko-

len. Også i det lys er rapportens bekymring og kritiske anbefalinger givetvis på deres plads.28 

Alligevel er det tænkeligt, at noget af forskellen i indberetning skyldes, at der faktisk er 

bedre elevtrivsel på friskolerne, fordi – som skolelederne selv forklarer – skolerne er gode 

til at samarbejde med forældrene, fordi de har et fælles værdigrundlag, og måske igen fordi 

friskolerne er små, og man kender det enkelte barn så godt, at tidlige tegn på mistrivsel tages 

i opløbet.  

Hvorvidt niendeklasseeleverne i friskolerne med muslimske elever selv rapporterer større 

eller mindre trivsel end niendeklasseelever med muslimsk baggrund i folkeskolen, vises i de 

nedenstående figurer. Figur 27 viser elevernes grad af optimisme, målt på hvorvidt eleverne 

mener, at udsagnet ‘jeg er altid optimistisk omkring min fremtid’ er en passende beskrivelse 

af dem.  

 
28 I undersøgelsen (Institut for Menneskerettigheder, 2019), der anbefaler en række tiltag, herunder særlige 

skolesocialrådgivere (ibid: 71), er der foretaget en del interviews med skoleledelserne: ‘Ifølge flere af de in-

terviewede skoleledere fra friskoler med muslimske elever er en af de væsentligste forklaringer på, at der ikke 

underrettes mere, end der gør, at skolerne er særligt egnede til i en tidlig fase at opfange og afhjælpe de pro-

blemer, der måtte opstå. Dette mindsker, ifølge skolelederne, behovet for at underrette. Man kender familierne, 

forstår dem og kan give dem den rette støtte. Man er ikke begrænset af de udfordringer, der kan opstå i folke-

skolerne i forhold til forældresamarbejde grundet manglende kendskab til familiernes referenceramme – her-

under kultur og religion – og sprog mv. Man ved, hvad det indebærer at være etnisk minoritet i Danmark; man 

kan sætte sig i familiernes sted’ (ibid: 43). 
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Figur 27. Optimisme om fremtiden 

 
Note: Respondenter svarede på spørgsmålet, ‘Hvor godt passer følgende udsagn på dig? Jeg er altid optimistisk 

omkring min fremtid’. Svarmuligheder angivet i figuren. Vægtet andele for folkeskoleelever. N = 829. 

Her ses det, at niendeklasseeleverne i begge skolekontekster generelt er temmelig optimisti-

ske omkring deres fremtid, også i lyset af at der, med ordet ‘altid’ i udsagnet, anvendes en 

ret stærk formulering. Således erklærer henholdsvis 89 % af elever med muslimsk baggrund 

i folkeskolen og 95 % af friskoleeleverne, at udsagnet ‘passer meget godt’ eller ‘passer ret 

godt’. Dog svarer en større andel af eleverne i friskolerne end i folkeskolerne, at ‘det passer 

meget godt’. Til sammenligning svarer 86 % af de ikkemuslimske niendeklasseelever i fol-

keskolen, at udsagnet passer ‘meget’ eller ‘ret godt’. Nedenstående figur viser et beslægtet 

aspekt af trivsel, elevernes niveau af selvværd.  
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Figur 28. Selvværd 

  

Note: Selvværd er målt via Rosenberg’s Self-Esteem Scale. Indeks fra 0 (lav) til 1 (høj) sammensat af svar på, 

hvorvidt ti udsagn stemmer overens med, ’hvad du tænker om dig selv’. Eksempelvis ‘Alt i alt er jeg tilfreds 

med mig selv’, ‘Jeg er i stand til at gøre noget lige så godt som de fleste andre’, og ‘Alt i alt er jeg tilbøjelig til 

at tro, at jeg er mislykket’. Fire svarmuligheder fra (1) Det passer meget godt, til (4) Det passer meget dårligt. 

Faktoranalyse (PCF) viser to eigenværdier (5,15; 1,10) over 1. En faktor bevares på baggrund scree plot, tæt 

korrelation mellem de to faktorer og teori. Cronbach’s alpha = 0,89. 
a Figur (a): vægtet gennemsnit for folkeskoleelever. N = 792. Figur (b): OLS med standardfejl korrigeret for 

klynger på skoleniveau og kontrol for socioøkonomisk baggrund (alle variabler i tabel 3). 95 % konfidensin-

terval. Folkeskole er referencekategori. N = 792. 

Elevernes gennemsnitlige niveau af selvværd ligger på henholdsvis 0,64 og 0,68. Rosen-

bergs skala går fra 0 til 1, hvor 1 er det højeste mulige niveau af selvværd. Til sammenligning 

har ikkemuslimske niendeklasseelever et niveau på 0,61 – altså lidt lavere end eleverne med 

muslimsk baggrund i begge skoletyper. Elever med muslimsk baggrund i friskolerne rap-

porterer større selvværd end de tilsvarende elever i folkeskolen. Forskellen er ikke stor, men 

den er statistisk signifikant.  

Hvor kommer det lidt højere selvværdsniveau fra? Figuren nedenfor viser, at det både er 

positivt forbundet med opfattelsen af inkluderende undervisning og med en positiv lærerre-

lation, der for begges vedkommende er højere i friskolerne. 
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Figur 29. Sammenhæng mellem selvværd og henholdsvis inkluderende interkulturel 

undervisning og positiv relation til lærere  

 

Note: OLS med standardfejl korrigeret for klynger på skoleniveau og kontrol for socioøkonomisk baggrund 

(alle variabler i tabel 3). 95 % konfidensinterval. N = 761 (a) / 761 (b). Resultater fra to separate modeller med 

selvværd som afhængig variabel og interaktion mellem inkluderende interkulturel undervisning/positiv rela-

tion til lærerne og skoletype. 
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7. Hvorfor vælges friskolen, og hvordan opleves den 

i forhold til folkeskolen? 

Ligesom andre frie skoler har friskoler med muslimske elever oplevet en stigende populari-

tet. Den generelle politiske bevågenhed over for udviklingen handler også om, hvad der får 

muslimske forældre til at vælge disse skoler – og dermed typisk at fravælge folkeskolen. 

Men ligesom vores viden om elevernes medborgerskab, holdninger og trivsel på friskolerne 

har været begrænset, findes der ingen kortlægninger af baggrundene for selve valget af sko-

leformen.  

Vores undersøgelse bidrager med ny viden på området i form af niendeklasseelevernes op-

levelse af, hvorfor de går i friskole og ikke folkeskole. Det skal betones, at vi ikke har spurgt 

forældrene, der i sagens natur i sidste ende har truffet beslutningen. Det har ikke været mu-

ligt med de ressourcer, der var til rådighed. I stedet er eleverne selv blevet bedt om at tage 

stilling til spørgsmålet ‘Hvilke grunde var vigtige, da du og dine forældre valgte en mus-

limsk friskole/skole med mange muslimske elever frem for en almindelig folkeskole?’ Re-

sultaterne siger således noget om elevernes egne opfattelser, som selvfølgelig kan afvige fra 

de faktiske grunde til, at forældrene valgte friskolen til.  

Mulige grunde til at vælge en friskole med muslimske elever 

Eleverne blev bedt om at vurdere forskellige udsagn, der afspejler dels bekymringer og fo-

restillinger i offentligheden, dels forventninger på baggrund af forskning på området. Hvad 

angår religion og værdier, kan skolevalget både ses som et fravalg og et tilvalg. Men af 

hvad? Skyldes det især et ønske om at undgå at udsætte børnene for en skole, der trods sin 

sekulære selvforståelse fortsat er præget af kristendom, herunder ikke kun kristendomsun-

dervisning, men også konfirmationsforberedelse, juleforberedelse og kirkelige højtider? El-

ler er der andre værdikonflikter, der gør folkeskolen mindre attraktiv? Hvor vigtigt er ønsket 

om at sikre en alternativ religiøs værdihorisont for børnene, som i sagens natur får mindre 

plads i folkeskolen, selv i skoler med mange muslimske elever?  

Dansk forskning peger på, at problemet med de facto dominans af kristendom ikke er for-

ældres frygt for påvirkning, men snarere oplevelsen af, at islam forskelsbehandles ved at 

blive henvist til den private sfære. Den bliver set som en afvigelse, som skoler, afhængigt af 

antal muslimske elever, kan vælge at tage hensyn til (Gilliam, 2008: 46-47). På friskolerne 
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er den muslimske identitet og religiøst prægede dagligdag derimod synliggjort som det nor-

male, så børnene ikke behøver at føle sig anderledes eller utrygge i deres religiøsitet (Hills, 

2015; Shakeel, 2018). Man følger den muslimske kalender, der er plads til daglig bøn, og 

der tages rutinemæssigt højde for ramadan og eid.  

Men muslimske friskoler kan også fungere som et sted, hvor uønsket dansk verdslighed 

undgås – en ’sikker’ kontekst der beskytter eleverne (Zine, 2007: 71). Mange muslimske 

elever i folkeskolen oplever et krydspres mellem på den ene side deres familie og på den 

anden side ikkemuslimske venner samt et folkeskoleetos, der ikke tager afstand fra (og må-

ske ligefrem kan ses at acceptere eller opmuntre til) fx at drikke alkohol eller have sex før 

ægteskab. At bryde med muslimske regler kan være en måde at blive inkluderet i det ’dan-

ske’ fællesskab (Gilliam, 2009: 293). For muslimske forældre kan et dansk folkeskolemiljø 

– hvor principielt inkluderende det end måtte være over for tørklæder og ramadan – blive 

opfattet som et sted, hvor børn kan blive fristet. En amerikansk undersøgelse viste, at 88 % 

af forældre til børn i muslimske friskoler var bange for, at deres børn vil opføre sig på en 

måde, der er imod muslimske normer, hvis de gik på offentlige skoler, og 83 % var enige i, 

at det svækkede deres børns muslimske identitet (Badawi, 2003: 233).  

Sådanne tal kan bestemt ikke uden videre overføres til danske forhold. Men det er sandsyn-

ligt, at også danske muslimske forældre i nogen grad søger skolerne, fordi de efterspørger 

skoleomgivelser, der understøtter religiøse adfærdsnormer (Shakeel, 2018), og ønsker at 

undgå en konflikt mellem de værdier, eleverne lærer i hjemmet, og dem de møder på skolen. 

Den danske friskoleinstitution har historisk haft det som en del af sin politiske begrundelse, 

at den understøtter forældre i at fremme en bestemt måde at leve på for deres børn. Denne 

mulighed tiltaler givetvis mange danske muslimer på samme måde som forældre i andre 

religiøse friskoler, uanset om de er lutheranske, katolske eller jødiske. 

Denne begrundelse er dog næppe den eneste. I forrige kapitel så vi, at niendeklasseelever 

med muslimsk baggrund i friskolerne har lidt højere niveauer af selvrapporteret selvværd og 

optimisme og et noget bedre forhold til lærerne end tilsvarende børn i folkeskolen. Den se-

neste trivselsundersøgelse i folkeskolen viser ganske vist, at elever med indvandrerbaggrund 

(især indvandrere) oplever lidt højere ‘støtte og inspiration’ (motivation, medbestemmelse, 

og hjælp og støtte fra lærere) end ikkemuslimske elever, men også at de har lidt dårligere 
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‘social trivsel’, målt som tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, tryghed og mob-

ning.29 Uanset om forklaringen på, at muslimske friskoleelevers højere trivsel skal findes i 

forhold ved friskoler generelt (de er små og mere overskuelige, og lærere og ledelse kender 

forældrene) eller i friskoler med muslimske elever specifikt (børnene kan være muslimer 

uden at ’stikke ud’), er disse forhold givetvis en del af attraktionen for muslimske forældre.  

Trivsel og selvværd hænger også sammen med, hvordan elever klarer sig fagligt. Flere for-

hold tyder på, at friskolerne med muslimske elever ofte tilbyder et gunstigere læringsmiljø 

for muslimske elever end danske folkeskoler. Vi har allerede nævnt registerundersøgelsen 

fra 2016, der viste, at de muslimske friskoleelever gennemsnitligt opnåede højere karakter-

gennemsnit i forhold til folkeskolen og også havde lidt større sandsynlighed for at fuldføre 

ungdomsuddannelser og påbegynde videregående uddannelser (Kraka, 2016). En del af 

denne forskel kan skyldes, at elever med muslimsk baggrund i folkeskolen (ligesom piger 

og børn af lavere uddannede forældre) bliver bedømt lidt lavere i forbindelse med ikkeano-

nymiserede eksaminer (Rangvid, 2015). Gilliam (2018: 116) noterer tilsvarende, at især 

muslimske drenge oplever at blive behandlet uretfærdigt i vurderinger af uddannelsespara-

thed. 

Det er sandsynligt, at forældre i friskolerne værdsætter disse forskelle i overskuelighed og 

nærhed. Ikke mindst hvis de forbinder dem med et bedre læringsmiljø for deres børn og med 

højere faglige forventninger og ambitioner, der formår at løfte den enkelte elev. Det sidste 

betones ganske stærkt af mange af skolerne, og vi ved, at indvandrere vægter deres børns 

uddannelse mindst lige så højt eller endog højere end etnisk danske forældre (Andersen, 

2008: 98; Liversage og Christensen 2017).  

Undersøgelsens resultater  

I undersøgelsen blev niendeklasseeleverne i friskolerne med muslimske elever spurgt, 

‘hvilke grunde var vigtige, da du og dine forældre valgte en muslimsk friskole/skole med 

mange muslimske elever frem for en almindelige folkeskole?’ De blev tilbudt en række for-

skellige begrundelser, som de skulle kategorisere efter vigtighed. Resultaterne viser et bro-

get billede, hvor eleverne opfatter flere forskellige grunde som vigtige. 

 
29 https://www.uvm.dk/statistik/grundskolen/elever/trivselsmaalinger  

https://www.uvm.dk/statistik/grundskolen/elever/trivselsmaalinger
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Figur 30. Grunde til valg af friskolen 

 
Note: Respondenter svarede på spørgsmålene: ‘Hvilke grunde var vigtige, da du og dine forældre valgte en 

muslimsk friskole/skole med mange muslimske elever frem for en almindelig folkeskole?’; (1) ’Fordi muslim-

ske elever ikke trives så godt i den almindelige folkeskole i området’; (2) ’Fordi der er mere ro til at lære noget 

i en muslimsk friskole/skole med mange muslimske elever’; (3) ’Fordi mine forældre er bekymret for forholdet 

mellem piger og drenge, fester og alkohol på den almindelige folkeskole’; (4) ’Fordi det er mere trygt at gå i 

skole med børn med muslimsk baggrund’; (5) ’Fordi det er vigtigt for mine forældre, at jeg går i en skole, der 

anerkender muslimske værdier’; (6) ’Fordi mine forældre ikke synes, jeg skal gå i en skole, der er præget af 

kristendom’; (7) ’Fordi der er en tættere kontakt mellem forældrene og skolen/lærerne’. Svarmuligheder angi-

vet i figuren. N = 265-267. 

Hvad angår begrundelser om religion, værdier og normer i de to skolekontekster, er to ten-

denser markante. For det første opnår svaret, ‘fordi det er vigtigt for mine forældre, at jeg 

går i en skole, der anerkender muslimske værdier’, klart størst tilslutning – hele 72% af 

eleverne angiver dette som ‘meget’ eller ‘ret vigtigt’. Selvom bekymring om køn og alkohol 

(‘Fordi mine forældre er bekymret for forholdet mellem piger og drenge, fester og alkohol 

på den almindelige folkeskole’) angives som ‘meget’ eller ‘ret vigtigt’ af 38%, handler mus-

limske værdier også om andre ting.  

For det andet ser det ikke ud til – når man altså spørger eleverne selv – at tilvalget af en 

skole, der understøtter en muslimsk værdihorisont har meget at gøre med frygt eller ubehag 

ved, at børnene udsættes for kristendom og kristne værdier. Kun 12 % af eleverne ser be-

grundelsen ‘fordi mine forældre ikke synes, jeg skal gå i en skole, der er præget af kristen-

dom’ som ‘meget’ eller ‘ret vigtig’. 
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Selvom understøttelsen af muslimske værdier altså er den vigtigste grund til at vælge frisko-

lerne, falder yderligere to hovedrationaler i øjnene. Det første er den faglige. I undersøgelsen 

var der ikke et ’rent’ spørgsmål om skolernes faglighed eller forældrenes uddannelsesambi-

tioner, men kun et der koblede ro og læring (‘mere ro til at lære noget i en muslimsk fri-

skole/skole med mange muslimske elever’), uden at vi i øvrigt ved, hvad eleverne mener, 

denne ro kommer af. Næsten halvdelen (49 %) anså dette for ‘meget’ eller ‘ret vigtigt’.  

Det andet handler om, hvordan børnene har det på skolerne. Et negativt udsagn om trivsel i 

den lokale folkeskole (‘Fordi muslimske elever ikke trives så godt i den almindelige folke-

skole i området’) havde kun 28 % opbakning. Derimod anså 45 % begrundelsen, ‘fordi det 

er mere trygt at gå i skole med børn med muslimsk baggrund’, for ‘meget’ eller ‘ret vigtigt’. 

Og tallet var hele 54 % for ‘tættere kontakt mellem forældrene og skolen/lærerne.’  

Den vigtigste grund til at vælge friskoler med muslimske elever er altså netop adgangen til 

muslimske værdier. Men denne værdikontekst, og muligheden for en afskærmet – ja, segre-

geret – skolegang sammen med andre muslimske børn og unge forbindes også med tryghed 

og tæt skole-hjemkontakt, ligesom friskolekonteksten af et flertal af eleverne forbindes med 

et roligere læringsmiljø. 

Friskolerne versus folkeskolen 

Undersøgelsen rummede også en række spørgsmål, hvor eleverne skulle vurdere forholdet 

mellem friskolerne med muslimske elever og folkeskolen. 
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Figur 31. Holdning til skolens betydning for inklusion 

 
Note: Respondenter svarede på spørgsmålet, ‘Hvis den almindelige folkeskole var mere åben over for børn 

med muslimsk baggrund, ville jeg egentlig lige så gerne gå i skole der’. Svarmuligheder angivet i figuren. N 

= 264. 

Lidt under halvdelen (46 %) var ‘meget’ eller ‘ret enige’ i udsagnet, ‘hvis den almindelige 

folkeskole var mere åben over for børn med muslimsk baggrund, ville jeg egentlig lige så 

gerne gå i skole der’. Det bemærkes, at der her spørges til elevens egen vurdering – ikke 

elevens opfattelse af forældrenes vurdering – af en i øvrigt hypotetisk situation. Måske ak-

tiverer dette en bestemt legitimering af friskolevalget. Alligevel kan man se svarene som 

tegn på, at friskolerne med muslimske elever, i hvert fald for eleverne selv, ikke kun ses som 

et ’multikulturelt’ tilvalg af en adskilt minoritetskontekst. De udgør også et fravalg af en 

folkeskole, der ikke opleves som tilstrækkelig inkluderende (sml. Jensen, 2015).  

I to sæt spørgsmål blev de elever, der tidligere havde gået i en folkeskole, bedt om at sam-

menligne skoletyperne, dels i forhold til deres egne oplevelser med at gå der, dels i forhold 

til skoleformens betydning for integration. Det drejer sig om ca. 45 % af eleverne. 
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Figur 32. Sammenligning af forhold på friskole og tidligere folkeskole 

 

Note: Respondenter svarede på spørgsmålene: ‘Når du sammenligner, hvordan det var at gå i den almindelige 

folkeskole og i din nuværende skole …’; (1) ’Hvordan havde du det socialt i folkeskolen i forhold til din 

nuværende skole?; (2) ’Hvordan havde du det med lærerne i folkeskolen i forhold til din nuværende skole?’; 

(3) ’Hvordan havde du det med at koncentrere dig i folkeskolen i forhold til din nuværende skole?’; (4) ’Hvor-

dan havde du det med at have en muslimsk baggrund i folkeskolen i forhold til din nuværende skole?’’. Svar-

muligheder angivet i figuren. N = 159-161. 

Nogle elever vil måske være tilbøjelige til automatisk at bedømme deres nuværende skole-

kontekst mest positivt, fordi oplevelserne er i frisk erindring, og de kommer til at idyllisere 

den i lyset af tidligere erfaringer. Der er i hvert fald meget få elever, der savner folkeskolen. 

Omkring halvdelen af eleverne mener, at de har det ‘bedre’ eller ‘meget bedre’ i deres nu-

værende skole, når de sammenligner med, hvordan det var i folkeskolen, både for ‘hvordan 

havde du det socialt’, ‘med at koncentrere dig’, og ‘med at have en muslimsk baggrund’, 

selvom ganske store andele også svarer at der ikke er nogen forskel – fx 47 % for det have 

at muslimsk baggrund i de to skolekontekster.  

Den relativt mest markante forskel er igen oplevelsen af forholdet til lærerne (‘Hvordan 

havde du det med lærerne i folkeskolen i forhold til din nuværende skole?’), hvor hele 57 % 

oplever den som ‘bedre’ eller ‘meget bedre’ i friskolekonteksten. 
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Figur 33. Opfattelse af skolens betydning for integration 

 
Note: Respondenter svarede på tre spørgsmål: (1) ‘Når man går på en almindelig folkeskole, får man mere 

kendskab til dansk kultur’; (2) ‘Hvis man går i en muslimsk friskole, får man mindre kontakt med det danske 

samfund’; (3) ‘Hvis man går i en muslimsk friskole, føler man sig lige så meget en del af det danske samfund’. 

Svarmuligheder angivet i figuren. N = 262-264 

Endelig, og måske ikke overraskende, er eleverne ikke specielt tilbøjelige til at se det, at de 

går i en friskole med muslimske værdier, som en barriere for integration. Det gælder i hvert 

fald ikke i forhold til deres følelse af tilknytning til det danske samfund, hvor 86 % er enige 

i, at den ikke påvirkes; eller til oplevelsen af, at friskolerne giver mindre kontakt til samfun-

det, hvilket kun 20 % er enige i. Som vi så i det første afsnit, har eleverne nok ret i forhold 

til national identitet, hvor muslimske elever på friskolerne er mere knyttede til nationen end 

de muslimske elever i folkeskolen. Med hensyn til kontakten til det danske samfund er de 

derimod for optimistiske, i hvert fald for så vidt angår interetniske kontakter. Som vi så i 

afsnit tre, er der eksempelvis dobbelt så mange muslimske elever på friskolerne som i fol-

keskolen (32 % vs. 15 %), der ikke har ikkemuslimske venner.  

Måske ved eleverne godt, at det at gå på skolerne også har en pris i forhold til det konkrete 

kulturmøde. Således var et flertal på 52 % af eleverne ‘meget’ eller ‘ret enige’ i udsagnet, 

‘når man går på en almindelig folkeskole, får man mere kendskab til dansk kultur.’  
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Uanset at eleverne på friskolerne, ikke overraskende, vurderer friskolen positivt i forhold til 

trivsel og lærerrelationer og foretrækker den frem for folkeskolen, hvis de har prøvet begge 

dele, ville det være forkert at sige, at skolerne altid fremstår som et ideelt og uundgåeligt 

valg. Skolernes popularitet synes at have en hel del at gøre med reservationer over for fol-

keskolen og dens evne til at inkludere muslimske elever – i hvert fald i denne undersøgelse. 
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8. Konklusion 

Friskoler med muslimske elever har været genstand for debat og kritik. Kritikken er taget til 

i forbindelse med skolernes stigende popularitet, men også på baggrund af en række tilsyns-

sager og lukninger, der har fået stor omtale i medierne. Lovgivningen og tilsynet med sko-

lerne er blevet skærpet på en lang række områder, mens Socialdemokratiet og Dansk Folke-

parti ønsker, at skolerne skal kunne tilpligtes, at mindst halvdelen af eleverne skal have 

dansk oprindelse.  

Mens tidligere undersøgelser har fokuseret på elevernes faglige niveau, er nærværende un-

dersøgelse den første, der undersøger, hvad vi kalder elevernes medborgerlige integration 

på friskoler med muslimske elever, idet der løbende sammenlignes med elever med tilsva-

rende baggrund i folkeskoler med mindst en femtedel elever med anden etnisk baggrund end 

dansk. Undersøgelsen er afgrænset til niendeklasseelever, og resultaterne lader sig ikke nød-

vendigvis generalisere til andre klassetrin. 

Intet tyder på, at niendeklasseelever i friskolerne føler sig mindre knyttede til Danmark eller 

har mindre ønske om at være danske end niendeklasseelever med muslimsk baggrund i fol-

keskolen – faktisk tværtimod. Friskoleeleverne er ikke overraskende mere religiøse, men 

der ses ikke i besvarelserne – heller ikke i folkeskolen – noget modsætningsforhold mellem 

det at være stærkt religiøs og at føle sig dansk. Undersøgelsen viser en negativ sammenhæng 

mellem styrken af identifikation med egen (eller forældres) etniske gruppe og national iden-

tifikation, men sammenhængen er kun signifikant blandt folkeskoleeleverne. 

I forhold til den sociale integration har eleverne på friskolerne rigtignok noget færre venner 

blandt det ikkemuslimske flertal. Det er forventeligt, for så vidt at mange venskaber udsprin-

ger i skolesammenhængen. Imidlertid ses der ikke nogen negativ sammenhæng mellem 

færre interetniske venner og social tillid. Social tillid er på samme niveau i de to skolekon-

tekster – og i øvrigt næsten lige så høj som for de etniske danske niendeklasseelever i folke-

skolen. Hænger det at have færre ikkemuslimske kammerater sammen med at være mere 

fordomsfuld over for flertalsbefolkningen? Ja, lidt, men kun for elever med muslimsk bag-

grund i folkeskolen – ikke i friskolerne. Her er eleverne ligeledes mindre fordomsfulde.  

I undersøgelsen kontrolleres der ved hjælp af registerdata for en række baggrundsvariable, 

som kan være afgørende for, hvordan eleverne forholder sig til undersøgelsens spørgsmål – 

køn, om man er født i Danmark, om man har dansk statsborgerskab, hvornår man begyndte 
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på sin nuværende skole, forældrenes højeste uddannelse og forældrenes beskæftigelsessitu-

ation. Det sker for at sikre, at vi, så vidt det er muligt, sammenligner samme ’slags’ elever.  

Vi ved dog principielt ikke, om de observerede forskelle skyldes, at niendeklasseeleverne 

på friskolerne allerede hjemmefra er mere tilbøjelige til at føle sig danske og være mindre 

fordomsfulde, uden at skolen gør nogen særlig forskel. Det er muligt. Den korrekte formu-

lering af hovedkonklusionen er, at data ikke indikerer, at der på friskolerne findes en ’mod-

borgerlig’ identitet blandt niendeklasseeleverne, når vi sammenligner dem med niendeklas-

seelever med muslimsk baggrund i folkeskoler med mindst en femtedel elever med anden 

etnisk baggrund end dansk. 

Det samme gælder elevernes værdier og demokratiske dispositioner. Friskoleeleverne har 

nogenlunde samme tilslutning til et krævende værdispørgsmål om homoseksuelles adgang 

til adoption (dog er færre ‘meget imod’). Derimod er især niendeklassedrenge med muslimsk 

baggrund i folkeskolen – men også etnisk danske niendeklassedrenge i folkeskolen – mar-

kant mere tilbøjelige til at mene, at ‘mænd er bedre ledere end kvinder’ end friskoleeleverne. 

Pigerne i begge skoletyper er næsten alle uenige i denne påstand.  

Friskoleeleverne er også noget mere interesserede i politik og adskiller sig ikke i forhold til 

tillid til offentlige myndigheder. Oplevelsen af politisk kompetence – af selv at kunne del-

tage i politik – er for begge elevgrupper ganske høj, så heller ikke her er der noget, der tyder 

på, at friskoleeleverne er trukket væk fra det danske demokratiske medborgerskab. Elever i 

begge skolekontekster tilslutter sig i meget høj grad danske borgerdyder om at arbejde og 

betale skat, frivillighed og pligt til at stemme ved valg. Hvad angår stemmepligten, er der 

dog en forskel med lidt lavere tilslutning blandt friskoleeleverne (80 % mod 87 %).  

Endnu en forskel, der går lidt i den anden retning end undersøgelsens generelle tendens, er 

friskolelevernes lidt mindre tilbøjelighed til at tilslutte sig idealer om at kunne leve sig ind i 

andres vidt forskellige holdninger (om end tre fjerdele anser det som vigtigt), og især til at 

mene, at det er vigtigt at kunne kritisere andres holdninger, selvom det skaber konflikt. End-

videre oplever friskoleleverne det politiske system som mindre åbent og lydhørt sammen-

lignet med niendeklasseeleverne fra folkeskolen, uanset om sidstnævnte er elever med mus-

limsk eller ikkemuslimsk baggrund. 

Generelt set er der ikke, hvad angår demokratiske værdier, politisk tillid, kompetencefølelse 

eller tilslutning til danske borgerdydsidealer, noget, der tyder på, at friskolerne med mus-

limske elever skiller sig negativt ud.  
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Denne rapport har bevidst betonet den beskrivende og sammenlignende analyse over forkla-

ringer. Vi kan ikke håndfast konkludere om og hvordan de forskelle og ligheder, som un-

dersøgelsen viser, relaterer sig til skolernes virke, eller til det ikke at gå i skole sammen med 

ikkemuslimske børn. Der er dog ikke noget i vore data, der understøtter forestillingen om, 

at elever i friskoler med muslimske elever trækkes væk fra det danske fællesskab og demo-

kratiske medborgerskab.  

Idealet om den fælles folkeskole tilbyder i lighed med den samfundsvidenskabelige ’kon-

takthypotese’ en attraktiv forestilling om, at gruppeblanding og konkret kulturmøde altid er 

bedst. Den nærværende undersøgelse kan ikke sige noget om folkeskolens evne til at komme 

muslimske elever i møde og realisere et positivt, medborgerskabsorienteret kulturmøde. En 

del af resultaterne viser dog, at der ikke er så frygtelig stor forskel mellem niendeklasseele-

ver med muslimsk baggrund i de to skolekontekster og heller ikke altid (det er dog ikke 

undersøgelsens fokus) mellem dem og ikkemuslimske elever.  

Den danske friskoletradition er grundlagt på en idé om forældres ret til at holde skole for 

deres børn på deres egen måde, uanset om det indebærer, at de primært møder elever, der 

ligner dem selv, fx med hensyn til religion. Men der findes også argumenter (og forældreer-

faringer) om, at det, i hvert fald på nogle punkter, kan være godt for (nogle) børn at gå i 

skole sammen med børn, der er ’anderledes’ på samme måde som dem selv, med forældre, 

der er enige om bestemte værdier, og med lærere, der respekterer dem. 

Sådanne argumenter om en tryg kulturel kontekst, præget af afskærmning og overskuelighed 

– i hvert fald i børnenes tidlige år – er velkendte i den teoretiske og fagdidaktiske litteratur 

om børns udvikling og dannelse, herunder deres dannelse til medborgerskab. De er også 

omstridte på grund af deres potentielt konservative implikationer om religiøs opdeling.  

Måske trives børnene lidt bedre under sådanne omstændigheder. Undersøgelsen viser i hvert 

fald, at friskoleeleverne har et bedre forhold til deres lærere, lidt højere optimisme og bedre 

selvværd sammenlignet med niendeklasseelever med muslimsk baggrund i folkeskolen, li-

gesom de i højere grad oplever respekt for forskellige kulturer, og at der lyttes til deres 

perspektiver, når emner som diskrimination, danskhed og kulturelle forskelle er på dagsor-

denen i klassens diskussioner. Den indikerer også, at forældrene – ifølge eleverne selv – især 

foretrækker skolerne, fordi de tilbyder en sikker daglig adgang til forældrenes muslimske 

tradition (men også fordi skolerne forbindes med tryghed, tæt skole-hjemkontakt og ro til 
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læring – forhold der også kan skyldes generelle karakteristika ved friskoler, som fx små, 

forældrenære og overskuelige).  

Der savnes fortsat forskning, herunder også af mere kvalitativ art, i forældrenes ønsker og 

skolernes måde at navigere mellem religiøs traditionalisme og demokratisk integration i un-

dervisningen og dagligdagen – i øvrigt ikke kun for de muslimsk religiøse friskolers ved-

kommende. Nærværende undersøgelse indikerer imidlertid, at dilemmaet er mindre i prak-

sis. Der er ikke noget i undersøgelsen, der tyder på, at niendeklasseelever på friskoler med 

muslimske elever har et betydeligt dårligere liberal-demokratisk sindelag, er mere tilbøjelige 

til at vende sig væk fra det danske fællesskab, i mindre grad udtrykker medborgerlige idea-

ler, eller i mindre grad føler sig i stand til handle med selvværd og selvtillid i samfundet. 
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10. Appendix A: Majoritetselevers gennemsnit og fordelinger 

Følgende er gennemsnit og fordelinger for de folkeskolelever med dansk oprindelse, som 

deltog i undersøgelsen. Elevgruppen består af alle de elever, som ifølge Danmarks Statistiks 

herkomstdefinition har dansk oprindelse, og som ikke har mindst én forælder, som har op-

rindelse i et muslimsk land (jf. diskussionen i afsnittet ’Datagrundlag’). I nedenstående ta-

beller gengives vægtede gennemsnit for alle de kontinuerlige variabler i undersøgelsen samt 

vægtede fordelinger på de kategoriske variabler. 

Tabel A1. Kontinuerlige variabler. Folkeskoleelever med dansk oprindelse. 

Variabel Skala Gennemsnit N 

Religiøsitet 1-10 3,325 1273 

National identitet 0-1 0,587 1253 

Askriptiv danskhed 0-1 0,316 1263 

Voluntaristisk danskhed 0-1 0,786 1263 

Social tillid 0-1 0,569 1262 

Intergruppebias1 -1-1 0,077 1230 

Institutionel tillid 0-1 0,585 1260 

Intern politisk effektivitetsfølelse 0-1 0,585 1260 

Ekstern politisk effektivitetsfølelse 0-1 0,409 1250 

Inkluderende interkulturel diskussion 0-1 0.593 1247 

Selvværd 0-1 0,613 1257 

Positiv relation til lærerne 0-1 0,696 1240 

Note: Gennemsnit er vægtet. Under de respektive figurer i rapporten fremgår de spørgsmål, målene er sam-

mensat af. 
1 Skalaen for intergruppebias vender således, at 1 repræsenterer meget høj grad af fordomsfuldhed over for 

borgere med indvandrerbaggrund. 
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Tabel A2. Kategoriske variabler. Folkeskoleelever med dansk oprindelse. 

Emne Variabel Svarmuligheder Andel N 

National 

identitet 

Hvor vigtigt er det at være dansker, for 

hvem du er? 

Meget vigtigt 0,22 1264 

Ret vigtigt 0,25 

Ikke særlig vigtigt 0,39 

Slet ikke vigtigt 0,15 

Hvor ofte tænker du på dig selv som 

dansker? 

Meget ofte 0,29 1265 

Ret ofte 0,20 

Indimellem 0,30 

Næsten aldrig 0,21 

I hvor høj grad føler du, at du har noget 

til fælles med andre danskere? 

I meget høj grad 0,33 1263 

I ret høj grad 0,52 

I ret lav grad 0,13 

Slet ikke 0,02 

Kriterier for 

danskhed 

At man kan snakke dansk Meget vigtigt 0,59 1269 

Ret vigtigt 0,33 

Ikke særlig vigtigt 0,07 

Slet ikke vigtigt 0,01 

At man er født og opvokset i Danmark Meget vigtigt 0,14 1267 

Ret vigtigt 0,22 

Ikke særlig vigtigt 0,46 

Slet ikke vigtigt 0,18 

At man tager dansk kultur til sig Meget vigtigt 0,28 1264 

Ret vigtigt 0,44 

Ikke særlig vigtigt 0,24 

Slet ikke vigtigt 0,05 

At ens familie har boet i Danmark i 

mange generationer 

Meget vigtigt 0,08 1266 

Ret vigtigt 0,11 

Ikke særlig vigtigt 0,48 

Slet ikke vigtigt 0,34 

At man respekterer demokratiet og 

danske love 

Meget vigtigt 0,67 1267 

Ret vigtigt 0,29 

Ikke særlig vigtigt 0,04 

Slet ikke vigtigt 0,01 

At man har dansk statsborgerskab Meget vigtigt 0,37 1261 

Ret vigtigt 0,41 

Ikke særlig vigtigt 0,19 

Slet ikke vigtigt 0,04 

At man har en kristen baggrund Meget vigtigt 0,05 1265 
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Ret vigtigt 0,08 

Ikke særlig vigtigt 0,29 

Slet ikke vigtigt 0,59 

Barriere for 

integration 

I hvilken grad mener du, at følgende ting 

er en udfordring for at integrere 

mennesker i det danske samfund? 

Danskernes kultur 

I meget høj grad 0,17 1225 

I ret høj grad 0,49 

I ret lav grad 0,29 

Slet ikke 0,06 

Indvandrernes egen kultur I meget høj grad 0,16 1221 

I ret høj grad 0,46 

I ret lav grad 0,32 

Slet ikke 0,06 

Indvandrernes personlige indsats I meget høj grad 0,26 1222 

I ret høj grad 0,49 

I ret lav grad 0,21 

Slet ikke 0,04 

Danskernes manglende åbenhed I meget høj grad 0,22 1225 

I ret høj grad 0,47 

I ret lav grad 0,24 

Slet ikke 0,07 

At blive 

dansk 

  

De fleste indvandrere og flygtninge kan 

med tiden kan blive ligeså danske, som 

de fleste andre borgere i Danmark 

Det passer meget 

godt 
0,39 

1260 

Det passer ret godt 0,44 

Det passer ret dårligt 0,13 

Det passer meget 

dårligt 
0,04 

Venskaber Hvor mange af dine venner har 

indvandrerbaggrund? 

Alle 0,01 1266 

De fleste 0,09 

Omkring halvdelen 0,33 

De færreste 0,53 

Ingen 0,04 

Opfattet 

holdning til 

muslimer 

blandt 

politikere 

Oplever du, at de fleste politikere i 

Danmark har en positiv eller negativ 

holdning til følgende grupper? Muslimer 

Meget positiv 0,04 1245 

Ret positiv 0,24 

Ret negativ 0,49 

Meget negativ 0,23 
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Værdier Mænd er bedre ledere end kvinder Meget enig 0,14 1261 

Ret enig 0,17 

Ret uenig 0,23 

Meget uenig 0,46 

Homoseksuelle par skal have ret 

til at adoptere børn 

Meget enig 0,67 1268 

Ret enig 0,22 

Ret uenig 0,04 

Meget uenig 0,06 

Empati og 

ytringsfrihed 

At kunne leve sig ind i hvorfor 

andre mennesker har holdninger 

vidt forskellige fra ens egne 

Meget vigtigt 0,34 1262 

Ret vigtigt 0,51 

Ikke særlig vigtigt 0,12 

Slet ikke vigtigt 0,02 

At kunne kritisere andre 

mennesker holdninger, selvom det 

skaber konflikt 

Meget vigtigt 0,20 1260 

Ret vigtigt 0,40 

Ikke særlig vigtigt 0,32 

Slet ikke vigtigt 0,09 

Pligter En voksen person har pligt 

til……at deltage i demokratiet ved 

at stemme til valg 

Det passer meget godt 0,48 1266 

Det passer ret godt 0,36 

Det passer ret dårligt 0,12 

Det passer meget dårligt 0,04 

…at arbejde og betale skat Det passer meget godt 0,63 1269 

Det passer ret godt 0,33 

Det passer ret dårligt 0,03 

Det passer meget dårligt 0,01 

…at gøre en frivillig indsats i sit 

lokalsamfund eller i foreningslivet 

Det passer meget godt 0,15 1260 

Det passer ret godt 0,50 

Det passer ret dårligt 0,27 

Det passer meget dårligt 0,08 

Politisk 

interesse 

Hvor interesseret er du i politik? Meget interesseret 0,08 1267 

Ret interesseret 0,32 

Ikke særlig interesseret 0,47 

Slet ikke interesseret 0,13 

Institutionel 

tillid 

Hvor meget tillid har du til 

følgende institutioner? 

Politiske partier 

Meget tillid 0,04 1258 

En del tillid 0,41 

Lidt tillid 0,45 

Næsten ingen tillid 0,10 

Politiet Meget tillid 0,39 1267 

En del tillid 0,43 

Lidt tillid 0,13 
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Næsten ingen tillid 0,05 

Nyhedsmedier (aviser, radio og tv) Meget tillid 0,10 1264 

En del tillid 0,41 

Lidt tillid 0,39 

Næsten ingen tillid 0,10 

Kommunen Meget tillid 0,09 1262 

En del tillid 0,50 

Lidt tillid 0,31 

Næsten ingen tillid 0,10 

Folketinget Meget tillid 0,10 1259 

En del tillid 0,50 

Lidt tillid 0,32 

Næsten ingen tillid 0,08 

Domstolene Meget tillid 0,31 1261 

En del tillid 0,45 

Lidt tillid 0,19 

Næsten ingen tillid 0,06 

Regeringen Meget tillid 0,17 1256 

En del tillid 0,53 

Lidt tillid 0,23 

Næsten ingen tillid 0,07 

Optimisme  Jeg er altid optimistisk omkring 

min fremtid 

Det passer meget godt 0,23 1273 

Det passer ret godt 0,63 

Det passer ret dårligt 0,12 

Det passer meget dårligt 0,02 

Note: Fordelinger er vægtet. 

 




