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Trods øget velfærd og lige adgang til uddannelse er marginalisering fortsat et betydeligt problem i Danmark. I individualitetens

tidsalder rammer marginaliseringen grupper, der ikke kan gribe de chancer, samfundet stiller til rådighed, fortæller Bente Jensen.

Hun deltager i forskningsprogrammet om Social Arv og skal undersøge marginalisering i daginstitutioner.

Nederst i hierarkiet 

Social arv er et af de begreber, som de senere år

er blevet kritiseret voldsomt for at kunne gøre mere

skade end gavn. Hvis social arv ikke bruges med var-

somhed, risikerer ordet ‘arv’ at signalere determi-

nisme, forudsigelige livsforløb og skæbner, som på

forhånd er tabt på gulvet.

Lektor Bente Jensen fra Institut for pædagogisk

sociologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet er

den første til at erkende, at social arv bør bruges

med forsigtighed, og at begrebet trænger til en mere

tidssvarende præcisering. 

Med henvisning til professor Erik Jørgen Hansens

generationsforskning mener Bente Jensen, at social

arv bedst kan defineres som den ’samfundsorden,

som til alle tider og i alle samfund indebærer, at det

kræver en større indsats, flere afsavn og mere held

at opnå en lang uddannelse, et godt job og en høj

indkomst for børn fra arbejderklassen end for børn

fra andre samfundslag’.

Som deltager i forskningsprogrammet om Social

Arv med deltagelse af forskere fra Amternes og Kom-

munernes Forskningsinstitut (AKF), Statens Institut

for Folkesundhed (SIF), Danmarks Pædagogiske

Universitet (DPU) og Socialforskningsinstituttet (SFI)

beskæftiger Bente Jensen sig med nogle af de pro-

blemstillinger, som kan henføres til den sociale arv

set i lyset af samfundsvilkår i et dynamisk og kom-

plekst samfund. 

»Det ser ud til, at trods lige adgang til uddannelse

er social arv en hård nød, som uddannelsessystemet

hidtil ikke har kunnet knække. Børn af de samfunds-

grupper, der var placeret nederst i samfundshierar-

kiet for blot en generation siden, har stadig en ten-

dens til at placere sig nederst i uddannelses- og

arbejdsmarkedshierarkiet,« siger hun.

Determinisme eller benægtelse

Ifølge Bente Jensen er den største fare ved at bruge

begrebet social arv, at det kan virke deterministisk,

og at ansvaret for social arv individualiseres. 

»Det værste, der kan ske, er, at det af bekvemme-

lighedshensyn bliver for nemt at opgive at løse so-

ciale problemer ved at henvise til netop social arv,«

siger Bente Jensen og peger dermed på forsknings-

feltets skisma: Ved at italesætte fænomenet, risike-

rer man at øge problemstillingen.

»Hvis barnet, skoleeleven eller den unge under

uddannelse bliver mødt med negative forventninger,

i takt med at systemet eller den professionelle an-

vender begrebet social arv deterministisk, risikerer

forventningerne at gå i opfyldelse. Dette fænomen

er velkendt fra det, vi kender som Rosenthal-effek-

ten. Omvendt kan man sige, at vi også risikerer at bi-

drage til øget social ulighed, hvis vi benægter, at

problemstillingen eksisterer. Derfor er det vigtigt

med begrebsafklaringer, hvilket er et af hovedfor-

målene med vores arbejde i gruppen,« fortæller hun.

Når alt dette er sagt, er Bente Jensen nemlig ikke

i tvivl om, at social arv, som defineret ovenfor, fortsat

findes og slår igennem. Det sker ofte bag om ryggen

på os i samfundets institutioner som en slags sym-

bolsk vold. I et senmoderne samfund, hvor indivi-

derne forventes at realisere sig selv, skabe sin egen

identitet, og hvor fastlagte normer afløses af den

enkeltes evner til selvkonstruktion, ser det faktisk ud

til, at ulighed bliver et af de helt store samfunds-

problemer.

»Social arv som begreb blev opfundet af svenske

Gustav Johnson tilbage i 1967, og som følge deraf

knytter det sig til et mere statisk samfund end det, vi

kender i dag. Alligevel mener jeg, at det fortsat har

aktualitet. Set ud fra den betragtning, at social arv

handler om chanceuligheder, kan tidens krav, om at

alle skal klare en uddannelse, deltage i kompeten-

ceudvikling og livslang læring, måske ligefrem øge

polariseringen mellem grupperne. Marginalisering,

som handler om variationer mellem socialgruppers

placering i den gældende samfundsorden, ser be-

stemt anderledes ud i dag end i 1960’erne. Men pro-

blemstillingen, der handler om at være ’nederst i

hierarkiet’, er den samme. Det kan godt være, at sko-

magerens søn ikke selv bliver skomager, og at børn

af en arbejdsløs kommer i arbejde. Men den sociale

ulighed reproduceres fortsat. Så trods velfærdssam-

fundets vækst og lige adgang til uddannelse magter

nogle grupper ikke at ændre deres samfundsmæs-

sige position i et samfund, der stiller store krav til

den enkelte,« fortæller Bente Jensen, der mener, at

dermed får vi en ’ny’ form for social arv.

Sammenfald mellem økonomi og sundhed

I forskningsprogrammet om Social Arv fokuseres på

grupper, som placerer sig nederst i det samfunds-

mæssige hierarki: Grupper, der ikke er kommet ind

på arbejdsmarkedet, ikke er i gang med ungdomsud-

dannelse, klarer sig dårligt i skolen eller er børn af for-

ældre, der bærer sociale problemstillinger med sig.

I den seneste vidensopsamling fra forskergruppen

fremgår det for eksempel, at familier med lavest socio-

økonomisk status har størst sandsynlighed for forringet

sundhedstilstand. Det gælder blandt andet sundheds-

indikatorer som længerevarende sygdom, lav fødsels-

vægt, medicinske diagnoser samt risikoadfærd.

Med reference til blandt andet sociologen Pierre

Bourdieu er social arv ikke kun et spørgsmål om

økonomisk kapital. Det er snarere et spørgsmål om

den måde, den økonomiske kapital slår igennem og

viser sig i kulturel og social kapital. Det er de sidst-

nævnte kapitalformer, der ser ud til at have vidtræk-

kende konsekvenser for socialgruppers livsstil, smag,

selvforståelse og holdninger. 

Bente Jensen siger, at hvis individualiseringen er

en af forklaringerne på, at social arv fortsat reprodu-

ceres, er det en samfundsopgave at styrke solidari-

teten med magtesløse samfundsgrupper. Menne-

sker skal hentes ind i systemerne – ikke hægtes af.

»Når vi ved, at marginalisering handler om at blive

hægtet af socialt og kulturelt, er det nødvendigt at

udvikle organisationsformer, der understøtter social

integration eller ’inklusion’, som nogle i forsker- og

uddannelsesverdenen foretrækker at benævne det.

Vi inkluderer ikke skolebørn ved at visitere dem til

specialundervisning uden samtidig at sikre, at speci-



9

alundervisningen er båret af kvalitetskriterier knyttet

til inklusionsprincippet. Ligeledes kan individuelle

kontrakter i forbindelse med aktivering virke ’klient-

gørende’. Så trods hensigt om det modsatte kan

nogle af disse mekanismer fastholde eller forstærke

den negative sociale arv. Individualiseringen kan

med andre ord være en risikofaktor i sig selv.« 

Marginalisering skal afindividualiseres

Det er blevet populært at henvise til mønster-

brydere, som af egen kraft tager kampen op med

uligheden. Bente Jensen henviser til, at mønster-

bryderforskning ud fra få ’gode eksempler’ viser, at

en forudsætning for at blive mønsterbryder skal fin-

des i mødet med den professionelle i institutionen,

et familiemedlem eller andre, som støtter og bliver

den rollemodel, der savnes. 

»Men når det er sagt, skal det understreges, at vi

stadig savner viden om eventuelle ’mønsterbryder-

institutioner’ eller ’mønsterbryderkommuner’. Det vil

sige, at der savnes forskning, som bestræber sig på

at ’afindividualisere’ problemstillingen«. 

Netop fordi der behov for mere viden om social

arv  i et samfunds- og institutionsperspektiv er Bente

Jensen i gang med en landsdækkende under-

søgelse, der skal belyse dagsinstitutioners måder at

beskrive, forstå og handle på i forhold til problem-

stillingen social arv.

Med undersøgelsen ønsker Bente Jensen at pege

på processer, rammebetingelser og barrierer for ud-

ligning af social arv i daginstitutioner. Undersøgelsen

skal belyse problemets omfang – men også give

daginstitutionerne en stemme, så det ikke kun er

forskere og politikere, der udtaler sig. For eksempel

bliver det interessant at få at vide, hvilke visioner

dagsinstitutionerne har for en forbedret praksis,

hvilke kvalitetskriterier de selv opstiller, og hvordan

retorikken er på området, fortæller Bente Jensen. 

»Det er i daginstitutionerne, at børnene møder

samfundets kulturelle og sociale muligheder første

gang. Derfor er det oplagt at rette blikket mod dag-

institutioner, fordi man kan gøre en tidlig indsats i

stedet for at vente til børnene begynder i skole og

måske ’hægtes af’ allerede fra 1. klasse.«

Hellere viden end penge

Dybdegående kvalitative studier på en række dag-

institutioner tyder på, at institutionerne gør sig

umage for at støtte socialt udsatte grupper. 

»I de institutioner, jeg har besøgt, arbejder man be-

vidst på at undgå at stemple børnene ved for eksem-

pel at undgå nedsættende betegnelser. Men jeg mø-

der samtidig professionelle, som giver udtryk for, at de

savner viden og erfaringer med indsatser, der kan

påvirke de ofte ’tunge’ problemer,« siger Bente Jensen.

Hun havde på forhånd forventet, at daginstitutio-

nerne især ville pege på flere økonomiske ressour-

cer for at løse opgaven. 

»I stedet for flere penge taler daginstitutionerne

snarere om mere uddannelse til personalet, bedre

normeringer samt et ligeværdigt samarbejde med

kommunens psykologer og socialrådgivere. Mange

ledere og pædagoger på dagsinstitutionerne føler

sig selv marginaliserede. Det giver sig udtryk i, at de

fortæller, at de oplever, at de ikke bliver hørt. Når der

skal laves individuelle handleplaner for børn med

’særlige behov’, er det ikke de pædagoger, som ved

mest om børnene, men de såkaldte eksperter, der

tager over,« siger Bente Jensen. y

Jakob Albrecht

jaal@dpu.dk

Bente Jensen

Lektor ved Institut for pædagogisk sociologi ved

Danmarks Pædagogiske Universitet

2.000 vuggestuer og børnehaver har mod-

taget et spørgeskema, der skal belyse dags-

institutionens mulighed for at støtte børn fra

socialt belastede kår. Spørgeskemaunder-

søgelsen er en del af forskningsprogrammet

om Social Arv og gennemføres af lektor

Bente Jensen ved Danmarks Pædagogiske

Universitet.

Ledere, pædagoger og pædagogmed-

hjælpere skal blandt andet besvare spørgs-

mål om institutionernes pædagogiske prin-

cipper, normeringer, brug af støttepersonale

og institutionernes samarbejde med for-

ældre og kommune.

Forud for undersøgelsen har Bente Jensen

gennemført dybdegående studier i udvalgte

institutioner i 2002-2003.

Daginstitutioner er generelt karakterise-

rede ved, at det er her, at barnet fra tidligste

alder møder det offentlige liv. Et aspekt, som

giver institutionen unikke muligheder for at

etablere relationer og omsorgsformer, der er

kvalitativt forskellige fra dem, barnet kender

i familien. De første delresultater fra under-

søgelsen vil blive offentliggjort i juni 2004.

Link til forskningsprogrammet:

www.forskningsprogrammet-social-arv.dk
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