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De studerendes sociale baggrund, uddannelsesvalg og 
erhvervsarbejde 

Dette faktaark handler om de studerendes sociale baggrund, herunder forældrenes højeste 
opnåede uddannelse, samt sammenhængen mellem de studerendes erhvervsfrekvens, 
timeløn samt timeantal og deres forældres uddannelsesniveau.  

De væsentligste resultater er: 

 Der er både en vis reproduktion, men også en opadgående tendens i uddannelsessystemet 

– man får den samme uddannelse som sine forældre eller højere 

 Børn af faglærte forældre er dem, der hyppigst arbejder ved siden af studierne 

 Børn af forældre med grundskole og især erhvervsfaglig uddannelse arbejder mere end de 

andre grupper, særligt hvis de læser på kandidatdelen af en lang videregående uddannelse 

 Børn af faglærte forældre har typisk en lidt højere timeløn end de andre, der læser på de 
lange videregående uddannelser, mens det er børn af akademikere, der har de højeste 
timelønninger, når det kommer til studerende på erhvervsfagligt grundforløb (hvor der 
dog er meget få) og de mellemlange videregående uddannelser 

Resultaterne stammer fra to undersøgelser, som DeFacto har gennemført i samarbejde med 
henholdsvis Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Epinion:  

 AE-rådet har leveret analysen ”Registerbaseret karakteristik af studerende”. Analysen 
belyser boligforhold, familiesituation, beskæftigelsesomfang, indkomstforhold mv. for de 
294.000 unge, som er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse 

 Epinion har på baggrund af en spørgeramme udarbejdet af redaktionen bag DeFacto 

indsamlet svar blandt 1.005 studerende i alderen 16-34 år. Svarene er repræsentative for 

den samme gruppe unge, der er belyst i registeranalysen. 

Spørgsmål vedrørende indhold kan rettes til: 

Forsknings- og uddannelsespolitisk chef i Djøf Wenche Marit Quist wmq@djoef.dk/33959826 

Spørgsmål vedrørende metode kan rettes til: 

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen på knp@djoef.dk/33 95 01 94 

Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på kab@djoef.dk/ 33 95 98 66. 

Undersøgelserne er afrapporteret i seks faktaark. Hovedtemaerne er:  

 Karakteristik af unge under uddannelse 

 Udgifterne til bolig sluger SU’en 

 Budgettet balancerer – men tandlægen må vente 

 De studerende må låne til de faste udgifter 

 Krisen har også ramt de studerende 

 De studerendes sociale baggrund, uddannelsesvalg og erhvervsarbejde  
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Figur 1 viser, at der både er en vis reproduktion, men også en opadgående tendens i 

uddannelsessystemet. 

Blandt de studerende på de erhvervsfaglige uddannelser kommer godt halvdelen fra hjem, 

hvor en faglig uddannelse er den højeste og knap hver tredje kommer fra hjem, hvor 

grundskole var den højest opnåede uddannelse. Ser man på studerende på de lange 

videregående uddannelser, er der ikke forskel på kandidat- og bachelordelen. På de lange 

videregående uddannelser kommer knap hver tredje fra et hjem med en erhvervsfaglig 

uddannelse som den højeste og godt 10 procent fra hjem, hvor der alene er 

grundskolebaggrund. Knap hver fjerde kommer fra hjem, hvor mindst en af forældrene har en 

lang videregående uddannelse. Blandt studerende på de erhvervsfaglige uddannelser er det 

kun 2 procent, der kommer fra en akademikerbaggrund.  

Figur 1. Forældres uddannelse fordelt på uddannelsestype 

 

Figur 2 viser en noget forsimplet udgave af Figur 1, hvor der alene ses på om forældrene har en 

videregående uddannelse eller er faglærte/ufaglærte/gymnasial/ukendt, ligesom bachelor- og 

kandidatstuderende er slået sammen. 
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Figur 2. Forældres uddannelse opdelt på uddannelsestype 

 

Figur 3 viser sammenhængen mellem de studerendes erhvervsfrekvens og deres forældres 

uddannelsesniveau. Figuren viser, at børn af faglærte forældre typisk er dem, der hyppigst 

arbejder ved siden af studierne, uanset hvilken uddannelse, de læser. Grunden til, at ’i alt’ er 

mindre end alle de andre er, at deri indgår ’uoplyst’, der har en noget lavere 

beskæftigelsesfrekvens end de andre grupper.  

Figur 3. Beskæftigelsesfrekvens opdelt på uddannelsestype og forældres uddannelsesniveau 
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Der er også forskelle, når det kommer til hvor mange timer om ugen, de studerende arbejder. 

Figur 4 viser, at børn af forældre med grundskole og især erhvervsfaglig uddannelse arbejder 

mere end de andre grupper, særligt hvis de læser på kandidatdelen af en lang videregående 

uddannelse. Børn af akademikere er dem, der arbejder færrest timer om ugen. 

Figur 4. Antal arbejdstimer om ugen, opdelt på uddannelsestype og forældres uddannelsesniveau 
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Figur 5 viser, at der er en tendens til, at børn af faglærte forældre typisk har en lidt højere 

timeløn end de andre, der læser på de lange videregående uddannelser, mens det er børn af 

akademikere, der har de højeste timelønninger, når det kommer til studerende på 

erhvervsfagligt grundforløb (hvor der dog er meget få) og de mellemlange videregående 

uddannelser. 

Figur 5. Timeløn opdelt på uddannelsestype og forældres uddannelsesniveau 

 

 

 

 


