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Fra bådﬂygtning
til Guggenheim

Den sure mand
med pokalerne

I 1979 kom Danh Vo til Danmark
som bådﬂygtning. I dag er hans
kunst eftertragtet i hele verden.

En af verdens højest proﬁlerede
managere har brokket sig hele
sommeren. Men hvorfor?
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Andelen af indvandrere i klasserne
kan aﬂæses på børnenes livsløn
Børn har udsigt til en
lavere løn som voksne,
hvis ﬂere end 15 pct. af
deres klassekammerater
har ikkevestlig statsborgerskab, viser en analyse.
THOMAS VIBJERG
KLAUS DOHM
thomas.vibjerg@jp.dk
klaus.dohm@jp.dk

Skolebørn vil efter alt at
dømme komme til at tjene
betydeligt mindre i løn som

voksne, hvis de har ﬂere end
tre klassekammerater med
ikkevestligt statsborgerskab i
klasser med 20 elever.
Sådan lyder konklusionen
i en analyse udarbejdet
af tænketanken Kraka og
revisions- og konsulenthuset
Deloitte.
Det er første gang, at de
langsigtede konsekvenser af
klassernes sammensætning
bliver kortlagt, og der er tale
om
»skræmmende
ny
viden«, lyder det fra Niels
Egelund, professor ved DPU,
Aarhus Universitet.

SPAR op til
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tandlægeregning
Smertefri behandling med
behandlingsgaranti på
Europas førende tandklinik.
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»Det er den mest grundige
analyse, der nogensinde er
lavet på dette felt, og der er
tale om banebrydende ny
viden, som må få konsekvenser,« siger han efter at have
nærlæst analysen.
Så længe at færre end 15
pct. af eleverne i en klasse har
ikkevestligt statsborgerskab,
påvirker det ikke elevernes
fremtidige indkomst. Men er
der ﬂere ikkevestlige elever i
klassen, kan den enkelte elev
– ifølge analysen – se frem til
20 år senere at få en løn, som
er knap 20 pct. lavere, end

den ellers ville have været.
I tallene er der taget højde for
elevernes socioøkonomiske
baggrunde, oplyser Kraka.
Analysen bør få politikerne til at styrke folkeskolen,
mener forskningschef på Via
University College Andreas
Rasch Christensen.
»Ellers vil forældrene bl.a.
på baggrund af en undersøgelse som denne i endnu
højere grad vælge folkeskolen fra,« siger han og kalder
analysen for »grundig«.
Claus Hjortdal, formand
i Skolelederforeningen, er

dog skeptisk ved analysens
resultater.
»Dækker resultaterne over,
at kammeraterne har haft dårlig indﬂydelse på hinanden,
eller handler det mere om,
at lærerne har haft lavere
forventninger til nogle børn,
eller at ambitionsniveauet på
en skole har været helt anderledes?« siger Claus Hjortdal,
der også peger på, at det er
mindst 20 år siden, at eleverne i analysen afsluttede folkeskolen, og »dengang havde vi
en anden tilgang til børnene«.
Undervisningsminister
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Merete Riisager (LA) afviser,
at analysen vil få hende til at
gennemføre tiltag, som skal
sprede de ikkevestlige elever,
som Kraka ellers foreslår.
Klassekammeraternes
baggrund kan påvirke
skoleelever resten af livet
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IKKEVESTLIGE ELEVER
I SKOLEN
4 pct. af eleverne i grundskolen
i dag har ikkevestlig baggrund,
når det opgøres på statsborgerskab, som er den opgørelsesmetode, der er anvendt i
analysen fra Kraka og Deloitte.
98 skoler – svarende til 4 pct.
af skolerne – har en elevmasse
med over 15 pct. med ikkevestlig baggrund, når det opgøres
på statsborgerskab.
Hvis man kigger på elevernes
herkomst frem for statsborgerskab er det 370 af landets
skoler, som har mere end 15 pct.
ikkevestlige elever. Forskellen
skyldes, at mange ikkevestlige
efterkommere har dansk statsborgerskab.
Kilde: Undervisningsministeriet

På Nørre Fælled Skole i
København er der en stor
andel elever med anden etnisk
herkomst. Skolelederen her
er ikke overrasket over, at
klassekammeraterne kan få
vidtrækkende konsekvenser for,
hvordan eleverne klarer sig på
arbejdsmarkedet senere i livet.
ARKIVFOTO: HENRIETTE DÆHL/
POLFOTO

Klassekammeraternes baggrund kan
påvirke skoleelever resten af livet
Klassekammeraternes
baggrund kan have
stor betydning for børns
uddannelsesvalg og
indkomst på sigt.
»Det overrasker mig
ikke,« lyder det fra en
leder på en skole med
mange elever med
anden etnisk herkomst.
THOMAS VIBJERG
KLAUS DOHM
thomas.vibjerg@jp.dk
klaus.dohm@jp.dk

Kan klassekammeraterne gøres op i kroner og øre?
Der vil helt sikkert være
delte meninger om, hvorvidt
det er en farbar vej at gå, men
ikke desto mindre er det,
hvad tænketanken Kraka og
revisions- og konsulenthuset
Deloitte netop har gjort.
Det er både de kortsigtede
og de langsigtede konsekvenser ved at gå i en klasse med
to, tre, ﬁre, fem eller ﬂere
elever med ikkevestligt statsborgerskab, som analysen
forsøger at kortlægge. Og
begynder man med de kortsigtede konsekvenser, er der
ikke meget nyt under solen.
Her har Kraka og Deloitte
analyseret afgangskaraktererne i skriftlig dansk og matematik i 9. kl. for perioden
2005-2016, og konklusionen

lyder, at »andelen af ikkevestlige indvandrere har ikke
en signiﬁkant effekt på afgangskaraktererne for den
enkelte elev. Det betyder, at
der ikke er en særskilt effekt
af ikkevestlige indvandrere i
klassen udover effekten af
deres socioøkonomiske baggrund«.
»Det er også, hvad Pisarapporterne har vist gennem
ﬂere år. Her har man talt om,
at først når der er mere end 40
pct. indvandrere i en klasse,
påvirker det elevernes karakterer i negativ retning,« siger
Niels Egelund, professor ved
DPU, Aarhus Universitet.
Til gengæld har antallet af
elever med ikkevestligt statsborgerskab i en klasse afgørende betydning for elevernes færden på lang sigt, konkluderer analysen.

Lavere indkomst
Som målestok har Kraka og
Deloitte koblet data over de
elever, som afsluttede folkeskolen fra 1981 til 1995, med
oplysninger om deres uddannelsesniveau, beskæftigelsesstatus og erhvervsindkomst
20 år efter grundskolen.
Gik lille Peter i en folkeskoleklasse med 20 børn, hvoraf
de ﬁre var ikkevestlige indvandrere, vil han som voksen
have en indkomst, der er
knap 20 pct. lavere, end hvis
der blot havde været en, to
eller tre ikkevestlige elever i
klassen.

Og gik han i en klasse med
syv ikkevestlige indvandrere,
vil han 20 år efter at have afsluttet folkeskolen have en
indkomst, der er 40 pct. lavere, end hvis der maksimalt
havde været tre ikkevestlige
elever i klassen.
Med andre ord har antallet
af elever med ikkevestligt
statsborgerskab ifølge analysen haft en markant betydning for, hvor meget skoleelever fra 1980’erne og
1990’erne tjener i dag.
»Vores analyse viser, at elever med stærk social baggrund påvirker deres klassekammeraters udbytte af undervisningen
positivt,
og mindre
ressourcestærke elever påvirker kammeraternes læringsmiljø negativt.
Påvirkningen er mest markant for de svagest stillede
elever, hvor de langsigtede
konsekvenser i mange tilfælde er lavere erhvervsindkomst senere i livet,« lyder
det fra Anders Dons, CEO i
Deloitte.
Analysen fra Kraka og Deloitte har ifølge Niels Egelund
en langt større værdi end Pisarapporterne, som ser på klassesammensætningens påvirkning på skolekaraktererne.
De langsigtede konsekven-
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ser – uddannelse og indkomst – er ganske enkelt vigtigere parametre, mener han.
»Netop de parametre er jo
altafgørende for, hvilke kvaliteter man kan have i sit liv. Så
det er interessante, men også
meget skræmmende resultater. Hidtil har vi simpelthen
troet, at der skulle mange ﬂere
elever med anden herkomst
ind i en klasse, før det begyndte at gå galt, men nu ser vi, at
der bare skal mere end tre elever til. Det er virkelig forfærdeligt,« siger han, der forudser, at analysens resultater kan
få forældre til at ﬂytte deres
børn til andre skoler.
»Der er nok forældre, som
har tænkt, at fem eller seks
elever i klassen fra andre steder er meget sjovt og med til at
skabe diversitet. Men når man
nu kan se, hvilken effekt det
kan have på ens egne børn,
kan det nok få folk til at ﬂytte
væk,« siger Niels Egelund.

sig,« siger hun og understreger, at ikkevestlige elever
»sagtens kan være gode at
spejle sig i«.
»Men en del af disse elever
føler måske, at de er blevet
stemplet som nogen, der vil
få det svært, og så bliver det
let sådan,« siger hun, der
»tror og håber«, at de elever,
som i dag går i klasser med
mange ikkevestlige indvandrere, vil blive påvirket mindre, end de elever, som optræder i analysen.
»Der er kommet mere fokus på, at der i klasser med
mange tosprogede skal være
bedre normering, så der er
bedre mulighed for at lave
differentieret undervisning
og en mere sproglig tilgang
til den til gavn for alle elever,« siger hun.
Med en analyse som denne
i hånden risikerer folkeskolen at blive undermineret
som en enhedsskole for alle

Bedre normering
Maike Raahauge er skoleleder på Nørre Fælled Skole –
en skole i København med
omkring 50 pct. elever med
anden etnisk herkomst. Hun
har læst analysen og er ikke
overrasket over konklusionerne.
»Det overrasker mig ikke,
at det er meget afgørende at
have nogle klassekammerater, som er gode at spejle sig i,
og som er optaget af at gå i
skole og gerne vil uddanne

Det overrasker mig
ikke, at det er meget
afgørende at have
nogle klassekammerater, som er gode at
spejle sig i.
Maike Raahauge, skoleleder på
Nørre Fælled Skole.

børn uanset deres sociale
baggrund, lyder det fra forskningschef på Via University
College, Andreas Rasch Christensen.

Skolen skal styrkes
»Hvis folkeskolen skal være
forældrenes naturlige førstevalg, så er den her undersøgelse med til at pege på, at
den lokale folkeskole skal
styrkes, og at det skal gøres
synligt, at den er styrket.
Ellers vil forældrene bl.a. på
baggrund af en undersøgelse
som denne i endnu højere
grad vælge folkeskolen fra.
Og så har vi en helt ny skolemodel,« siger han.
Hos Kraka peger man på, at
det vil være gavnligt med en
mere ligelig fordeling af eleverne, og at dette kan gøres
ved eksempelvis at ændre
skoledistrikterne eller indføre grænser for andelen af
ikkevestlige elever på en skole – men også generelt
socioøkonomisk svage elever
på en skole.
»Det er vigtigt at understrege, at selv om der er negative effekter af mange elever
af udenlandsk herkomst i en
klasse, gælder det bestemt ikke kun for denne gruppe.
Hvis en klasse har mange elever af dansk herkomst, som
er socialt svagere stillede, påvirker disse også klassekammeraterne i klar negativ retning,« lyder det fra Peter Mogensen, direktør i Kraka.
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»I Danmark værdsætter forældre det frie skolevalg«
Undervisningsminister
Merete Riisager (LA)
mener ikke, at spredning af ikkevestlige
børn er vejen frem.
Hun vil fokusere på
faglig udvikling.
THOMAS VIBJERG
KLAUS DOHM
thomas.vibjerg@jp.dk
klaus.dohm@jp.dk

Selv om hun ikke er enig i alle
konklusionerne fra tænketanken Kraka, har den ifølge
undervisningsminister Merete Riisager (LA) fat i noget
meget vigtigt.
Ifølge hende især er der et
meget stort fagligt gab mellem børn med en ikkevestlig
baggrund – og så resten, som
hun formulerer det.
»Nu fokuserer Kraka på
kammeratskabseffekten. Men
hvis man ser på forskning, så
må man sige, at der er andre
elementer, som har større betydning for, hvor meget et
barn lærer i skolen. Det har
forældrenes baggrund, barnets intelligens, barnets indsats og skolens kvalitet. Men
derfor er der nogle vældigt
store udfordringer på det her
område. Det vil jeg slet ikke
underkende,« siger Merete
Riisager.

Hun fremhæver, at det faglige gab bliver ved med at eksistere også hos de ikkevestlige indvandreres efterfølgende generationer.

vestlige børn ansvaret for andre børns skolegang. Det kan
man ikke.«
Hvordan har I politikere kunnet lade skoler gå fra at være
mest for etnisk danske børn til
at blive såkaldte indvandrerskoler, når det har de her
samfundsmæssigt dyre konsekvenser?
»Det hænger sammen med
udlændingepolitikken. Andelen af befolkningen med
ikkevestlig herkomst er steget ganske meget de seneste
20 år, og det her er en følge af
udlændingepolitikken. Der
er også rigtig mange skoler,
der har en stor andel med
ikkevestlig baggrund. Det
her er ikke skolepolitik, men
udlændingepolitik.«

Men når man nu ved det her, er
det så rimeligt, at børn går i
klasser med ﬂere end 15 pct.
ikkevestlige kammerater?
»Ja, for der er store forskelle
på ikkevestlige elever. Det er
ikke alle elever, der har faglige udfordringer.«
Men bør den viden om f.eks. et
barns udsigt en lavere indtægt
alligevel få forældre til at vælge en anden skole?
»Det kommer helt an på,
hvad det er for en skole, og
hvordan de tager hånd om
udfordringerne, for det behøver ikke være et problem.«

Men derfor kunne I politikere
godt have spredt børnene
mere?
»Det kan jo ikke logistisk lade
sig gøre, hvis man har 370
skoler med mere end 15 pct.
Hvor vil du ﬂytte dem hen?«

Men det mener Kraka jo, at det
er?
»Jeg mener ikke, at man kan
slutte så ﬁrkantet. Der er så
mange faktorer, der har betydning for, om et barn klarer
sig så godt.«
Ville du selv med den her viden
have dit barn til at gå i en sådan klasse?
»Det afhænger fuldstændigt
af skolen og forældrenes engagement i skolen. Det kan
ikke nytte noget, at man
fuldstændigt pålægger ikke-

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) mener, at alle forældre
uanset etnicitet er glade for det frie skolevalg, som hun derfor vil
værne om. FOTO: JOACHIM LADEFOGED

Det foreslår Kraka jo?
»Jeg tror, at der er rigtig mange mennesker – herunder
Kraka – der ikke har erkendt,
hvor stor en andel af befolkningen der har ikkevestlig
baggrund. Hvis man forestiller sig, at der er tale om 10 eller 20 skoler, som man kan

gøre noget ved … det er det jo
ikke. Prøv at forestille dig logistikken i det, hvis alle disse
børn skal køres rundt. Den
her illusion om, at man lige
kan ﬁxe det, bliver vi nødt til
at sige farvel til.«
Kraka kommer jo med nogle
bud som ændring af skoledistrikter og grænser for, hvor
mange ressourcestærke elever
der må gå på en skole?
Jeg tror, at vi meget skal afholde os fra den her sociale
ingeniørkunst. Den pris, der
skal betales af alle forældre,
er kæmpe stor. I Danmark
værdsætter forældre det frie
skolevalg meget højt. Hvis
man skal sikre en fuldstændig lige fordeling af de 10 pct.
af elever, der har ikkevestlig
herkomst, så er det slut med
det frie skolevalg til alle forældre.«
Hvad er løsningen så?
»Som undervisningsminister
kan jeg benhårdt fokusere på
det faglige skel. Det, at børn
og unge med ikkevestlig herkomst ligger så meget under.
Det er et kæmpe problem.
Helt konkret har vi jo sat en
sprogprøve i søen. Det tror
jeg er vejen frem, fordi vi kan
se, at alt for mange børn begynder i skolen med et utilstrækkeligt sprog.«
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