
Social arv og andre skadelige 
”enfaktorforklaringer” på komplekse 

sociale problemer

Oplæg i Uddannelseskarrusellen

Onsdag den 5/2 2020

ved 

Morten Ejrnæs, Aalborg Universitet

Social arv og andre skadelige 
enfaktorforklaringer

Uddannelseskarrusellen Oplæg på 
Plantangården den 5/2 2020 



Til deltagerne Uddannelseskarrusselen den 5/2
Det var dejligt at opleve interesse i forhold til min fremlæggelse af resultater fra en ny undersøgelse af  professionelles 
risikovurdering og min perspektivering af disse resultater ift. enfaktorforklaringer som ”social arv”, modtagelse af 
kontanthjælp og ”ikke-vestlig baggrund”. 
Både spørgsmål og andre kommentarer gav mulighed for en spændende dialog og nye vinkler på problematikken. Jeg 
syntes, at vi fik gode diskussioner om, hvordan man sætte mere fokus på ressourcer, beskyttelsesfaktorer og resiliens
og undgå den stigmatisering, som opstår, når man trækker enkelte faktorer frem som forklaring på problemerne. Jeg 
prioriterede at lade kommentarerne og diskussionerne fylde. Det bevirkede, at jeg ikke fik vist alle slides. 

Jeg manglede således at få vist jer, at der blandt professionelle er meget stor uenighed om hvor stor risikoen er. Dette 
resultat stemmer overens med andre undersøgelser, som også viser, at der er uenighed om årsager til sociale 
problemer, og hvad der bør gøres ift. problemerne. Uenighed er et grundvilkår i socialt arbejde. I kan læse mere om 
uenigheden mht. risikoens størrelse og de andre resultater i: 
Ejrnæs, Morten, Ida Skytte Jakobsen, Randi Riis Michelsen, Cecilie K. Moesby-Jensen, Liv Tine Mayland Lyngholm og 
Merete Monrad (2020): Professionelles faglige risikovurderinger.
Ejrnæs, M. (2006). Faglighed og tværfaglighed – vilkårene for tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejersker, 
pædagoger, lærere og sagsbehandlere. København: Akademisk Forlag. 

Jeg sender her en redigeret powerpointpræsentation, hvor jeg indledningsvis har præciseret nogle af mine 
synspunkter, således at mine synspunkter ikke bliver misforstået. Jeg ved, at det kan komme til at fremstå, som om jeg 
mener, at man ikke behøver at lave indsatser ift. de sociale problemer i hjemmene, fordi de fleste unge fra hjem hvor 
forældrene alligevel klarer sig. Det er og har aldrig været min mening, at der skal skæres ned på dette vigtige arbejde. 
Jeg mener tværtimod, at medarbejdere skal bruge deres teori og metoder dvs. deres professionelle dømmekraft til at 
hjælpe og støtte de børn, der her og nu har problemer, men herudover mener jeg så, at det er en stor fordel, hvis 
medarbejderne også ved, at selvom risikoen er forhøjet, så klarer langt de fleste sig uden at få problemer i samme 
størrelsesorden som deres forældre. På den måde undgås stigmatisering, og som medarbejder bliver det muligt at 
indgyde børn og unge optimisme.
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• Den fejlagtige opfattelse, at børn har stor chance for at arve deres forældres 
problemer, er meget udbredt. Det er ikke primært socialarbejderne, der har eller 
skaber de overdrevne risikovurderinger
Jeg har kun undersøgt udbredelsen fejlagtige opfattelser blandt socialarbejdere, men 
mediediskursen og mindre undersøgelser blandt nye studerende tyder på, at samme 
opfattelse findes blandt almindelige mennesker. Min kritik retter sig ikke primært mod, at 
mange socialarbejdere har denne opfattelse. Den retter sig nok så meget mod de mange 
politikere, der ukritisk anvender dette begreb; og mod de forskere, der fremlægger og 
tilrettelægger undersøgelsesresultater således, at man kan få indtryk af, at det er meget 
almindeligt, at børn arver forældres problemer, og endelig mod medier og undervisere, som 
videreformidler denne opfattelse. Den sociale arv er en ideel fjende (en meget  bekvem 
syndebuk), der kan henvises til for at forklare samfundsproblemer, som i i virkeligheden ofte 
er skabt af strukturelle forhold (arbejdsløshed, fattigdom m.v.). Derfor er begrebet social arv 
så populært.

• Alle børn, der her og nu omsorgssvigtes, skal hjælpes og så tidligt som muligt. Den 
fremførte kritik af begrebet social arv og andre ”enfaktorforklaringer” er ikke et 
argument for at undlade støtte, hjælp og kontrol, når der er behov for det. 
Min kritik af begrebet social arv skal absolut ikke forstås således, at jeg synes, at der ikke skal 
sættes ind med hjælp, støtte og evt. kontrol over for familier, hvor belastningerne betyder, at 
børnene mistrives eller lider overlast, fx i familier, hvor forældrene ikke kan yde tilstrækkelig 
omsorg for deres børn på grund af alkoholisme eller stofmisbrug. Her skal der selvfølgelig 
sættes ind med hjælp og støtte lige så snart det er konstateret, at der er behov for hjælp. 
Men udgangspunktet skal være beskrivelsen og analysen af de konkrete belastninger, der 
bevirker, at barnet ikke trives her og nu. Det skal ikke være myten om at det er almindeligt, at 
børn ”arver” forældrenes problemer, der bliver afgørende for om der interveneres og 
hvordan. Tankefiguren social arv – forestillingen om arv af forældres problemer – er både 
forkert og skadelig.  Den fører til forkert prioritering af forebyggende tiltag. Den er

Social arv og andre skadelige 
enfaktorforklaringer



Uddannelseskarrusellen Oplæg på Plantangården 

den 5/2 2020 

stigmatiserende, fordi den fører til lave forventninger til de udsatte børn men også deres 
forældre, og den er endelig ikke handlingsanvisende. Denne for socialt arbejde meget vigtige 
indsigt fører altså imidlertid hverken til den konklusion, at børnene har det godt i familier, der 
her og nu er belastede af problemer som fx forældrenes misbrug og kriminalitet, eller den 
konklusion, at disse  familier ikke skal hjælpes og støttes – tværtimod. De skal støttes og så 
tidligt som muligt. Men begrebet social arv hjælper ikke til at skabe dialog mellem forældre 
og  socialrådgivere, og det hjælper heller ikke at give god støtte og vejledning.

• Arv af problemer er en myte. Chanceulighed er en realitet
Social arv forstås almindeligvis som arv sociale problemer Mine kritiske bemærkninger om 
social arv går først og fremmest på social arv forstået som ”arv af sociale problemer” eller 
overførsel af sociale problemer fra forældre til børn. Det er denne form for arv er virkelig en 
undtagelse. Forældrenes uddannelsesniveau og erhvervsmæssige placering i samfundet har 
derimod stadig stor betydning for hvilket uddannelsesniveau, børnene får. Man kan således 
bedre tale om, at  ”arv af relativt uddannelsesniveau” er en hovedtendens. Jeg fortrækker dog 
at tale om ”chanceulighed”, fordi man så undgår at forveksle de meget forskellige fænomener: 
”arv af relativt uddannelsesniveau” med ”arv af sociale problemer”. Meget uklarhed omkring 
bruges af social arv stammer fra, at begrebet bruges om to så forskellige samfundsmæssige 
fænomener.

• Hovedkonklusionerne fremlægges kort. Dokumentationen og analyserne findes i 
publikationerne (Se litteraturlisten på sidste slide)
Ejrnæs, Morten, Gabrielsen, Gorm og Nørrung 2007, Per: Social opdrift – social arv, 2. udgave, 
Akademisk Forlag. 
En kortfattet redegørelse i  
Ejrnæs, Morten (2019): Det ved vi om fattigdom, ulighed og sociale problemer, Lp-serien, 
Dafolo. 

Social arv og andre skadelige 
enfaktorforklaringer



Disposition:

1. Social arv – et begreb med mange betydninger
2. Myten om social arv (af problemer) -

Realiteten om risiko. To eksempler
3. Anvendelsen af begrebet social arv og 

risikovurderinger
4. Undersøgelse: ”Professionelles faglige 

risikovurderinger” 2018-2019 vedr. 
a) sociale problemer 
b) manglende ungdomsuddannelse

5. Undersøgelsesresultaterne. Perspektiver for 
borgerne (børn, unge og forældre)
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1. Social arv – et begreb med mange 
betydninger

• Arv af hvad?
– Sociale problemer (arbejdsløshed, psykiske 

problemer, kriminalitet)

– Uddannelsesniveau (ungdomsuddannelse, 
akademisk uddannelse)

– Livsstil (mad, drikke, sportsklub)

• Hvorfor arver man? Bagvedliggende teori?
– Psykodynamisk teori

– Socialpsykologisk teori

– Sociologisk teori
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2. Myten om social arv - Realiteten om risiko. 
To eksempler

’Kontanthjælpsforældre får kontanthjælpsbørn’ 
Overskrift på Tænketanken Krakas Analyse 05.11. 2012

Konklusioner:
• Der er et tydeligt element af social arv i kontanthjælpen. Omkring 40 pct. af de 

unge kontanthjælpsmodtagere 18 og 24 år har forældre, som også selv har mod-
taget kontanthjælp. Der er fire gange så mange som hos de unge, der ikke er på 
kontanthjælp. 

• Andelen er særligt høj blandt indvandrere og efterkommere. I denne gruppe af 
kontanthjælpsmodtagere, er det op mod 7 ud af 10, hvis forældre som også selv har 
modtaget ydelsen. 

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

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

Mine beregninger på baggrund af de samme registeroplysninger viser:
• 21 % af unge med forældre, der har været på kontanthjælp kommer selv til at 

modtage kontanthjælp
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Overskrift, der understøtter myten
Avisen.DK 26. feb. 2013

Social arv og andre skadelige 

enfaktorforklaringer

• Unge bliver født til kontanthjælp
– Kommer du fra et hjem med problemer er chancen 

for at havne på kontanthjælp stor, viser ny 
kortlægning af unge kontanthjælpsmodtagere

– Kontanthjælp går i arv, viser stor kortlægning af 
51.000 unge
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Tabel med realitet fra samme undersøgelse, 
der demonterer myten om social arv

Analysen fra AE-rådet, som overskriften i Avisen.dk bygger på

Kilde: Baadsgaard, Mikkel: Hver 5. ung med svag hjemmebaggrund er på kontanthjælp, AE-rådets analyse 26.02.2013

http://www.ae.dk/files/AE_hver-5-ung-med-svag-hjemmebaggrund-er-paa-kontanthjaelp.pdf
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Tabellen fra AE-rådets analyse med realitet, der 
demonterer myten om sociale problemer som 
konsekvens af en ophobning af risikofaktorer

Kilde: Baadsgaard, Mikkel: Hver 5. ung med svag hjemmebaggrund er på kontanthjælp, AE-rådets analyse 26.02.2013
http://www.ae.dk/files/AE_hver-5-ung-med-svag-hjemmebaggrund-er-paa-kontanthjaelp.pdf
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3. Anvendelsen af begrebet social arv og 
risikovurderinger

• Undersøgelse af professionelles anvendelse af begrebet social arv 2000
Begrebet social arv er populært blandt pædagoger, lærere, socialrådgivere 
og sundhedsplejersker

– 85% af socialarbejderne anvender begrebet social arv

• Social arv anføres som årsag

– Store andele (60% - 70%) af medarbejderne anfører social arv som 
årsag, når der i en case er oplysninger om forældrenes problemer (i 
deres egen barndom)

• Risikoopfattelserne er overdrevne

– 24% har en opfattelse af, at der er 50% sandsynlighed eller mere for at 
en får en voldsdom i alderen 13 – 27 år, hvis faderen har en voldsdom. 
Den korrekte procent var ifølge registerundersøgelsen 15%.

• Der er ingens markante forskelle mellem professionerne, men der er meget 
store forskelle på vurderingerne af risikoen inden for hver af de fire 
professioner. (Ejrnæs, Gabrielsen og Nørrung 2007)

Uddannelseskarrusellen Oplæg på Plantangården den 
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4. Undersøgelse:”Professionelles

faglige risikovurderinger” 2018-2019
Undersøgelsen er finansieret af Socialstyrelsen og gennemføres af 

forskere fra UCL (University College Lillebælt) og Aalborg universitet 

• Der er generelt tale om en meget markant overvurdering af 
risikoen for 
– modtagelse af kontanthjælp
– kriminalitet
– depression

• overensstemmelse med resultater fra tidligere undersøgelser 
med samme tema blandt 

• masterstuderende (2019)
• professionelle praktikere, der har deltaget i 

pilotundersøgelse (2019)
• Professionsbachelorstuderende (2019)
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Resultater fra vignetundersøgelsen: ”Professionelles faglige 
risikovurderinger” 2019
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1) hvis mindst en af 

forældrene modtog 

kontanthjælp eller 

førtidspension, da 

den unge var 15 år

2) hvis den unge var udsat for alle fire risikofaktorer, da 

den unge var 15 år: mindst en af forældrene modtog 

kontanthjælp eller førtidspension, den unges forældre 

havde en indkomst blandt de 20 % laveste indkomster, 

ingen af den unges forældre havde uddannelse ud over 

grundskolen og den unge kun boede sammen med den ene 

af forældrene

Risikovurder

ing

Antal 

svar

Risikovurdering Antal 

svar

Pædagog 44,7% 116 65,3% 122

Lærer 30,2% 39 57,7% 43

Socialrådgiver 41,7% 68 60,0% 66

Sundhedsplejerske 44,6% 55 65,3% 60

Total 41,9% 278 63,0% 291

Opgørelse af faktisk 

risiko

14,7% 24,0%

Tabel 2: Gennemsnitlige risikovurderinger fordelt på professionsgrupper ift. 
spørgsmålet: Hvor høj er risikoen (angivet i procent) for, at unge 18-29-årige 
modtager kontanthjælp i oktober måned? 



Overvurdering af risikoen for 
pådragelse af sociale problemer

• Professionelle overvurderer risikoen for modtagelse af kontanthjælp med 
13 til 39 procentpoints

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

– Ved 1 risikofaktor er den ca. 30 procentpoints. 

– Ved 4 risikofaktorer ca. 38 procentpoints

• Undersøgelsen viser tillige, at professionelle overvurderer risikoen, når det 
gælder andre alvorlige sociale problemer:  

• Kriminalitet for unge med mange risikofaktorer

• Depression, når børn har oplevet et forældredødsfald

• Professionelle er som alle andre påvirkede af den diskurs, som forskere, 
politikere og medier fremfører om social arv

Social arv og andre skadelige 
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Vurdering af risikoen for ikke at opnå ungdomsuddannelse

Vignet 1: En dreng er vokset op sammen 

med to danske, ufaglærte forældre i en 

almen bolig. Han har ikke oplevet fattigdom 

i sin opvækst, og ingen af hans forældre har 

været uden beskæftigelse i mere end 

halvdelen af hans opvækst. Ved folkeskolens 

afgangsprøve fik han i dansk og matematik 

et samlet karaktergennemsnit på mellem 2 

og 3,9. 

Vignet 2: En dreng er vokset op sammen med 

to danske, ufaglærte forældre i en almen 

bolig. Han har ikke oplevet fattigdom i sin 

opvækst, og ingen af hans forældre har været 

uden beskæftigelse i mere end halvdelen af 

hans opvækst. Ved folkeskolens afgangsprøve 

fik han i dansk og matematik et samlet 

karaktergennemsnit på mellem 7 og 12. 

Risikovurdering Antal svar Risikovurdering Antal 

svar

Kommune 1 39,3% 77 14,1% 83

Kommune 2 41,3% 122 20,0% 124

Kommune 3 36,1% 107 18,7% 110

Total 39,0% 317 18,0% 317

Opgørelse af 

faktisk risiko

49,0% 10,0%
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Tabel 3: Gennemsnitlige risikovurderinger i procent fordelt på kommuner ift. spørgsmålet: Hvor høj er risikoen for, at drenge 

med disse forudsætninger ikke opnår en ungdomsuddannelse?

Konklusion: Usikkerhed mht. vurdering af risikoen for ikke at opnå ungdomsuddannelse
Tendens til at undervurdere gode karakterers betydning for opnåelse af ungdomsuddannelse



Vurdering af risikoen for ikke at opnå ungdomsuddannelse
• Tabel 4: Gennemsnitlige risikovurderinger i procent fordelt på professionsgrupper ift. 

spørgsmålet: Hvor høj er risikoen for, at drenge med disse forudsætninger ikke opnår en 
ungdomsuddannelse? 
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Vignet 3: Vignet 1: En dreng er vokset op 

sammen med to udenlandske, ufaglærte 

forældre i en almen bolig. Han har oplevet 

fattigdom i sin opvækst, og hans forældre har 

været uden beskæftigelse i mere end 

halvdelen af hans opvækst. Ved folkeskolens 

afgangsprøve fik han i dansk og matematik et 

samlet karaktergennemsnit på mellem 2 og 

3,9. 

Vignet 4:En dreng er vokset op sammen 

med to, ufaglærte  danske forældre i en 

almen bolig. Han har oplevet fattigdom i 

sin opvækst, og hans forældre har været 

uden beskæftigelse i mere end halvdelen 

af hans opvækst. Ved folkeskolens 

afgangsprøve fik han i dansk og matematik 

et samlet karaktergennemsnit på mellem 2 

og 3,9. 

Risikovurdering Antal 

svar

Risikovurdering Antal 

svar

Pædagog 60,0% 131 54,1% 132

Lærer 46,8% 45 38,4% 44

Socialrådgiver 55,7% 69 49,4% 69

Sundhedsplejerske 54,5% 57 51,9% 59

Total 56,0% 302 50,3% 304

Opgørelse af faktisk 

risiko

52 % 64 %



Generel konklusion mht. betydningen af etnicitet 
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• Professionelles undervurderer risikoen for at stå uden ungdoms-
uddannelse, når forældrene er danske og ufaglærte

• Professionelle overvurderer risikoen, når forældrenes er udenlandske og ufaglærte

• Registerundersøgelser viser, at udenlandsk baggrund formindsker risikoen med ca. 12 
procentpoints.

• En risikofaktor kan i nogle kontekster være en beskyttelsesfaktor

• Social arv, ghettoopvækst, religion og andre ”enfaktorforklaringer” på komplekse 
sociale problemer er skadelige for socialpolitikken og det sociale arbejde

• Professionelle har i dette tilfælde anvendt deres viden om at udenlandsk baggrund er 
en risikofaktor. De har formentlig generaliseret og derfor ræsonneret sig frem til, at der 
sker en forøgelse af risikoen, når unge drenge har ufaglærte forældre med udenlandsk 
baggrund

• Professionelle har således tilegnet sig myten om enfaktorforklaringen: Ikke-vestlig 
baggrund (etnisk minoritetsbaggrund) 

• Forskere har et stort ansvar for at fremlægge relevante undersøgelsesresultater, der 
kan punktere myter om ghettoer, parallelsamfund og andre ”enfaktorforklaringer”



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

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

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

Fattigdom

Indvandrer eller 
efterkommer

Dårligt 
skoleforløb

Forældre
uden job



Undersøgelsesresultaterne. Perspektiver for 
borgerne (børn, unge og forældre)

”Enfaktorforklaringer” som ”social arv” og ”ikke-
vestlig baggrund” giver anledning til forsimplede 
forklaringer samt fordomme og myter

Mulige konsekvenser for børn og unge
– Stigmatisering som ”sociale tabere”

• Selvopfyldende profeti pga. diskrimination, mindre selvværd og 
ansvarsfralæggelse

Mulige konsekvenser for forældre
– Stigmatisering som dårlige forældre

• Forældrenes negative egenskaber betragtes ofte som årsag 
til børnenes problemer
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Litteratur, der ligger til grund for oplæg
• Vedr. professionelles risikovurderinger
• Ejrnæs, Morten, Ida Skytte Jakobsen, Randi Riis Michelsen, Cecilie K. Moesby-Jensen, Liv Tine Mayland Lyngholm og Merete Monrad (2020): 

Professionelles faglige risikovurderinger

• Vedr. tværfagligt samarbejde
• Ejrnæs, M. (2006). Faglighed og tværfaglighed – vilkårene for tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejersker, pædagoger, lærere og sagsbehandlere. 

København: Akademisk Forlag. 

• Vedr. det øvrige indhold i præsentationen
• Baadsgaard, Mikkel (2013): Hver 5. ung med svag hjemmebaggrund er på kontanthjælp, Analyse, AE-rådet
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