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  Forestil dig en kæmpe stige, der fortsætter langt op i him-

len.	Den	er	proppet	med	mennesker.	Desværre	har	stigen	

ikke	fast	grund	under	sig,	så	den	synker	lige	så	stille	ned	

under	vægten	af	de	mange	mennesker.		Personerne	på	stigen	

er	derfor	tvunget	til	bestandigt	at	kravle	opad	og	kæmpe	om	

de	øverste	pladser	eller	glide	med	stigen	ned.

Sådan	beskriver	Jens	Peter	Thomsen,	post.doc.-stipendiat	

ved	Institut	for	Psykologi	og	Uddannelsesforskning,	RUC	

den	kamp,	der	udspiller	sig	på	uddannelsesområdet.	Han	

siger:

	 ”Tidligere	 var	 pladsen	 blandt	 samfundets	 øverste	 lag	

sikret	med	et	universitetsstudium.	Det	var	en	relativt	snæ-

ver	del	af	befolkningen	–	stort	set	kun	børn	af	eliten	-	der	

gik	på	universitetet.	De	kunne	ganske	uforstyrret	studere	

sig	til	en	indløsning	af	de	lovende	fremtidsudsigter.	Men	

med	masseuniversitetet	er	pladsen,	på	stigen	blevet	trang.	

Spørgsmålet	er,	om	eliten	stadig	har	de	bedste	pladser,	og	

hvordan	de	i	så	fald	har	sikret	sig	dem.”	

Baggrunden	for	at	stille	det	spørgsmål	er	de	seneste	årtiers	

eksplosion	i	danskernes	uddannelsesniveau,	som	ud	over	

at	demokratisere	adgangen	til	uddannelsessystemet	også	

har ført til en uddannelsesinflation.  Der skal stadigt mere 

og	mere	uddannelse	til	for	at	opnå	det	samme.	Det	gælder	

både jobkvalifikationer og den sociale position i samfundet, 

som	uddannelse	er	den	vigtigste	formidler	af.	

ulighed	på	universitetsniveau
På 55 år er antallet af studerende på de danske universiteter 

ottedoblet – fra 13.000 studerende i 1952 til 110.000 stude-

rende i 2007. Andelen af en ungdomsårgang, der forventes 

at gennemføre en lang videregående uddannelse, er på 25 

år steget fra 5 % til 15 % for 2005-årgangen.

		 Det	 kunne	 lyde	 som	 en	 succeshistorie.	 Det	 danske	

velfærdssamfund	 leverer	 varen.	 	 Lige	 adgang	 til	 uddan-

nelsessystemet	og	de	øverste	poster	i	det	danske	samfund.	

Men	kigger	man		nærmere	på,	hvad	der	gemmer	sig	bag	

EliTEN 
mODSTår 

Gennem årtier har elitens børn fået uni-
versitetsuddannelser, der fungerede som 
forsikringer  om at forblive en del af  samfun-
dets øverste lag. men hvad gør eliten for at 
forblive elite, når den skal dele universitetet 
med børn af hr. og fru ufaglært?

maSSENS 
 iNDTOG

        på 
	uNIvERSITETET

fOTO:	iSTOCKpHOTO



tallene,	tegner	der	sig	et	andet	billede.	Jens	Peter	Thomsen	

forklarer:

	 ”Ser	vi	på	sammensætningen	af	de	studerende	og	deres	

sociale	baggrund	på	de	forskellige	universitetsuddannelser,	

genfinder vi groft sagt det samme mønster som tidligere. Nu 

bare	på	universitetsniveau.		Uddannelser,	som	typisk	giver	

adgang	til	samfundets	øverste	lag,	er	domineret	af	stude-

rende	med	en	privilegeret	social	baggrund.	Og	tilsvarende	

er	studerende	af	forældre	uden	høj	uddannelse	koncentreret	

på	bestemte	uddannelser	uden	samme	grad	af	adgang	til	

indflydelsesrige poster. Den sociale differentiering er ikke 

forsvundet	 med	 masseuniversitetet.	 Den	 er	 bare	 rykket	

med	op	ad	stigen	og	gør	sig	nu	også	gældende	inden	for	

universitetsmurene.”	

	 Et	tal	for	den	sociale	differentering	får	man	ved	at	kigge	

på	chanceulighed.	Et	tal,	som	angiver	forskellen	på,	hvor	

store	chancerne	er	for,	at	du	tager	en	bestemt	uddannelse,	

i	forhold	til	om	dine	forældre	har	en	høj	eller	en	lav	uddan-

nelse	–	se	faktaboks.	Tallene	viser,	at		den	gode	gamle	elite	

dominerer	på	de	mest	prestigegivende	uddannelser.		Der	er	

for eksempel  17 gange større chance for, at du læser stats-

kundskab	på	Københavns	Universitet,	hvis	dine	forældre	

har	en	lang	uddannelse,	end	hvis	de	er	ufaglærte.	

	 ”Og	 statskundskab	 på	 Københavns	 Universitet	 	 er	 en	

typisk eliteuddannelse. Den uddanner til indflydelsesrige 

positioner,	har	et	højt	karaktergennemsnit	som	adgangs-

krav,	 og	 det	 er	 ved	 Københavns	 Universitet,”	 siger	 Jens	

Peter	Thomsen	og	forklarer,	at	det	ikke	kun	er	faget	i	sig	

selv,	der	bestemmer,	hvor	elitens	børn	kanaliseres	hen.	Der	

er	også	store	institutionelle	og	regionale	forskelle.

”Vi finder  eliten i København og til dels i Århus, hvor de 

går	på	de	to	byers	universiteter	og	deres	kreative	uddan-

nelser	 som	 kunstakademiet,	 musikkonservatoriet	 eller	

arkitektskolen. I den anden ende af skalaen finder vi nye 

institutioner	som	for	eksempel	DPU	og	dem,	der	ligger	uden	

for	de	store	byer	som	eksempelvis	Aalborg	Universitet.	Den	

positive	udlægning	af	disse	institutioners	situation	er,	at	de	

er	bedre	til	at	rekruttere	bredt.	Den	negative	er,	at	de	ikke	er	

attraktive	uddannelser	og	er	sakket	bagud	i	konkurrencen	

om	de	studerende	fra	eliten.	Jeg	tror,	begge	udlægninger	

rummer	en	sandhed.”

uakademiske	forældre	forringer	chancerne
Men	hvorfor	er	der	så	store	forskelle	på	uddannelsernes	

rekrutteringsgrundlag?	 	Svaret	hænger	 ifølge	Jens	Peter	

Thomsen	sammen	med	de	studerendes	studievalg,	deres	

sociale	oprindelsesklasse	og	den	studiekultur,	der	gør	sig	

gældende	på	de	enkelte	uddannelser.

	 ”Eliteuddannelsernes	studiekultur	kræver	en	stor	grad	

af	involvering.	 	Kulturen	er	ofte	præget	af	koder	og	mål-

sætninger, der er svære at aflæse for en udefrakommende. 

Det	gælder	i	forhold	til,	hvad	uddannelserne	kan	bruges	til,	

hvilke	krav	der	stilles	til	de	studerende,	og	hvad	der	ken-

detegner	en	god	studerende.	Den	slags	ekspliciteres	ikke.	

Det	ligger	implicit	i	kulturen,	som	man	må	kunne	forstå,	

hvis	man	vil	klare	sig	godt.		Det	giver	selvfølgelig	studerende	

udstyret	med	kulturen	hjemmefra	en	stor	fordel.”

 Faktisk gør den indforståede kulturs sociale slagside sig 

allerede	gældende,	inden	studierne	går	i	gang.	Jens	Peter	

Thomsen	 fortæller	 at	 mange	 studerende	 uden	 højtud-
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post.doc.-stipendiat, institut for psykologi og 
Uddannelsesforskning, roskilde Universitet. 
forsker i sociale differentieringsprocesser 
på videregående uddannelser i Danmark, 
herunder spørgsmålene om unges valg af 
forskellige videregående uddannelser og 
deres sociale oprindelsesklasse.

dannede	forældre	at	støtte	sig	til	 i	studievalget	fravælger	

eliteuddannelserne.	Ofte	fordi	de	ikke	har	det	gennemsnit,	

der	kræves,	men	også	fordi	de	ikke	kan	gennemskue,	hvad	

studiet	handler	om,	og	hvad	det	kan	føre	til.	Og	skulle	de	

alligevel	vælge	at	begynde	på	et	sådant	studium,	venter	der	

flere udfordringer forude.

	 ”Man	kan	godt	give	en	slags	signalement	af	en	elitestu-

derende. Vedkommende skal være selvstændig, initiativrig 

og	komme	med	originale	bud	på	problemstillingerne,	have	

sin		personlighed	med	og	gøre	faget	til	sit	eget.	Det	betyder	

også,	at	eliten	bedre	formår	de	her	lidt	svært	håndgribelige	

og	udenoms-curriculære	ting,	man	ikke	kan	læse	sig	til	 i	

en	studieordning.		Så	når	vi	formelt	set	har	lige	adgang	til	

uddannelserne	i	Danmark,	må	vi	tilføje,	at	adgangen	er	mere	

lige	for	nogen	end	for	andre.”	

har	nogle	fag	en	elitær	sjæl?
Jens	Peter	Thomsen	mener,	at	universiteterne	burde	gøre	

mere	 for	at	 sikre	et	bredere	 rekrutteringsgrundlag.	Men	

hvorfor	egentlig?

	 ”Ikke	bare	ud	fra	et	ideal	om	lighed,	men	også	fordi	vi	

ganske	 enkelt	 får	 bedre	 studerende,	 hvis	 uddannelserne	

rekrutterer	bredt.	Alt	for	store	dele	af	talentmassen	kommer	

aldrig	i	gang	eller	taber	pusten	i	mødet	med	det	diffuse	liv	

på	uddannelserne.”

	 Jens	 Peter	 Thomsen	 anbefaler,	 at	 eliteuddannelserne	

gør	op	med	deres	usynlige	pædagogik	og	bliver	bedre	til	at	

synliggøre,	hvilke	rammer,	krav	og	mål	der	er	gældende.	

På	den	måde	bliver	det	nemmere	at	forholde	sig	til	studiet	

–	også	for	dem,	der	ikke	har	det	hele	med	hjemmefra.	Men	

han	ved	godt,	at	hans	forslag	møder	modstand.

	 ”Nogle	 forveksler	 den	 kulturelle	 praksis	 på	 faget	 med	

fagets	særegne	kendetegn.	De	mener	ikke,	man	kan	ændre	

praksis uden at ødelægge fagets sjæl. Det tror jeg i de fleste 

tilfælde	ikke	rigtigt	på.	Der	er	meget,	man	kan	gøre	uden	

at	gå	på	kompromis	med	fagligheden.	Man	kan	godt	få	en	

mistanke	om,	at	henvisningen	til	fagets	særlige	sjæl	er	en	

undskyldning	for	at	opretholde	de	kulturelle	barrierer	og	

dermed	uddannelsens	eksklusivitet	og	elitepræg	-	som	en	

sidste	skanse	imod	masseuniversitetet.”	

af peder Holm-pedersen

peho@dpu.dk

     DEN	SOcIAlE	
				 	 DIffERENTIERINg	
ER	IKKE	fORSvuNDET.	
     DEN Er barE ryKKET 
 mED Op aD STiGEN 
    OG Gør SiG NU OGSå 
GÆlDENDE iNDEN fOr        
 UNiVErSiTETSmUrENE.
 jens peter Thomsen

chANcEulIghEDER	I	
DET	DANSKE	uDANNElSESSySTEM

Chanceuligheden angiver, hvor meget større chancen er for, at 
du læser på den pågældende uddannelse, hvis dine forældre 
har en lang videregående uddannelse, end hvis de har grund-
skoleuddannelse. jo højere tal jo skævere rekrutteringsgrundlag 
og højere koncentration af elitens børn.

chANcEulIghEDER	fORDElT	på	uDvAlgTE	INSTITuTIONER:

rytmisk musikkonservatorium �7
Kunstakademiets arkitektskole �4
Københavns Universitet, KU ��
roskilde Universitet, rUC ��
aarhus Universitet, aU 7
Handelshøjskolen i København/CbS 7
aalborg Universitet, aaU �
DpU �

chANcEulIghEDER	fORDElT	på	uDvAlgTE	uDDANNElSER:

læge, KU 2�
Statskundskab, KU �7
litteraturvidenskab, KU �7
Sociologi, KU �7
Statskundskab, aU 9
Sociologi, aaU 5
Erhvervssprog, bachelor, CbS 4

Kilde: ”Social differentiering og kulturel praksis på danske 
universitetsuddannelser”, ph.d.-afhandling, jens peter Thomsen, 
2008

Chanceulighederne er en ratio-beregning: antal forældre (til de 
studerende) med en lang videregående uddannelse over antal 
i forældregenerationen med en lang videregående uddan-
nelse, divideret med antal forældre med grundskoleuddannelse 
over antal i forældregeneration med grundskoleuddannelse.

ER	Dpu	ET	’TAbER’-uNIvERSITETSMIlJø?
	-	EllER	hvAD	ER	fORKlARINgEN	på	Dpu´S	plAcERINg	
NEDERST	I	TAbEllEN?

Jens	peter	Thomsen:
”Den vigtigste faktor er helt sikkert, at mange af de studerende 
på DpU allerede har en mellemlang videregående uddannelse 
– som lærer eller pædagog for eksempel - inden de starter 
på DPU. Generelt er den sociale profil på de studerende på 
de mellemlange videregående uddannelser meget bredere 
end på universiteterne. Det hænger sikkert også sammen 
med, at der ikke er adgangsbegrænsninger til de fleste af 
uddannelserne, og så kan det selvfølgelig også have noget at 
gøre med ry og prestige, men det vil jeg nu ikke sige gør det til 
et ’taber’universitetsmiljø.  man kunne jo også vende den om og 
sige, at DpU er blandt de bedste til at bryde den sociale arv.”


