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2. UDGAVE

Den revision, der er foretaget i forbindelse med 2. udgave
af Social opdrift – social arv ændrer ikke konklusionerne
i de enkelte kapitler.

Social opdrift – social arv stiller på flere måder spørgs-
mål ved begrebet social arv. Bogen konkluderer blandt
andet, at langt de fleste børn, der opvokser i en socialt
belastet familie, bliver velfungerende voksne. Professio-
nelle, der møder socialt belastede familier, har derfor et
stort ansvar. Naturligvis skal der tages hånd om udsatte
børn, men det kræver samtidig stor opmærksomhed at
sørge for, at fokuseringen på den sociale arv ikke tager
overhånd, så det bliver en selvopfyldende profeti.

Social opdrift – social arv viser, hvordan forskningsresul-
tater er blevet fremlagt på en måde, som har medvirket
til at skabe en skæv opfattelse af, at forældrenes proble-
mer er hovedårsag til børns sociale problemer. I selvstæn-
dige analyser vises, hvordan data, der normalt bruges
som ”bevis” for den sociale arvs betydning, tydeligt illus-
trerer, at det er en undtagelse, at børn får sociale proble-
mer af samme sværhedsgrad som deres forældre. 

Social opdrift – social arv er relevant for alle, der beskæf-
tiger sig med socialpolitik og socialt arbejde. Den er des-
uden relevant for medarbejdere og studerende inden for
den pædagogiske sektor og sundhedssektoren. 
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 Forord til 2. udgave

Udtrykket social arv blev første gang anvendt af den svenske bør-

nepsykiater Gustav Jonsson i slutningen 1960’erne. Det er et udtryk

for, at børn ,,arver“ forskellige typer problemer fra deres forældre,

men det anvendes i flere forskellige betydninger. Det er nemlig

hverken præcist defineret, hvad der arves, eller hvordan der arves,

hvilket skaber problemer for både forskningen i sociale problemer

og det sociale arbejde med udsatte børn.

Det er en udbredt opfattelse, at børn arver deres forældres sociale

problemer. Vi vil dokumentere, at dette er forkert. Empiriske under-

søgelser viser, at det er en undtagelse, at børn i belastede familier får

sociale problemer af samme sværhedsgrad som deres forældres

problemer. Desværre fremlægges resultaterne fra empiriske under-

søgelser på dette felt ofte som fordoblinger eller flerdoblinger af

risikoen for, at børn fra belastede hjem selv får problemer. Angivelser

af dramatisk store overhyppigheder betyder, at socialarbejdere og

mange andre mennesker får den fejlagtige opfattelse, at det er en

hovedtendens, at børn arver forældrenes sociale problemer. Dermed

er der risiko for, at opmærksomheden bortledes fra mere grundlæg-

gende samfundsstrukturelle problemer som fx fattigdom, arbejds-

løshed og manglende skolegang eller uddannelse, selvom disse

strukturelle forhold kan forklare en langt større andel af børnenes

problemer.

Det er vores hensigt at skabe debat om anvendelsen af social arv

som fagligt begreb. Vi ser helst, at begrebet i betydningen arv af

problemer bliver afskaffet, men i hvert tilfælde håber vi, at bogen
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kan bidrage til, at børns komplicerede sociale problemer i mindre

omfang bliver forklaret med stereotype henvisninger til social arv. 

Vores kritik af det populære begreb giver imidlertid anledning til

misforståelser, og derfor vil vi gerne understrege følgende: Det er

ikke vores hensigt at bagatellisere børns vanskeligheder i belastede

familier. Det er indlysende, at det er en belastning at vokse op i hjem,

hvor der er selvmordsforsøg, misbrug, psykisk sygdom, kriminalitet

eller vold. Disse børn og familier har behov for hjælp, støtte og evt.

kontrol. Det er altså ikke vores hensigt at argumentere for, at det

sociale arbejde med denne type belastede familier nedprioriteres. Vi

mener, at børn i familier med massive problemer skal støttes og

hjælpes. Vi mener også, man bør sætte ind med støtten, så snart man

har opdaget, at et barns forhold er utilfredsstillende, hvad enten

årsagen findes hos forældrene, i skolen, i lokalsamfundet eller i

samfundsstrukturen. Men støtten bør gives og nødvendige indgreb

må foretages, fordi barnet aktuelt har problemer. Holdningerne til

barnet og familien må ikke farves af, at nogle socialarbejdere har

urealistisk lave forventninger til børn, der vokser op i familier, hvor

forældrene har eller har haft bestemte typer problemer. Det bør være

den konkrete beskrivelse af barnets situation her og nu og den

nuancerede vurdering af, hvad der er årsagerne til barnets proble-

mer, der er afgørende for, hvordan familien og barnet rådgives,

støttes og hjælpes, samt hvordan det sikres, at barnet ikke udsættes

for overgreb. Socialarbejdere må ikke ,,stirre sig blinde“ på forældre-

nes problemer; belastninger i hjemmet spiller sammen med en

række andre risikofaktorer. Vi påstår heller ikke, at socialarbejdere

generelt laver dårligt socialt arbejde i forhold til familier med van-

skeligt stillede børn, men vi mener, at begrebet social arv er en

hæmsko for socialarbejdernes faglige vurderinger.

I bogen argumenteres for, at opregning af risikofaktorer på for-

skellige arenaer og realistiske risikovurderinger kan give anledning

til mere nuancerede analyser af årsager til problemerne og mere

positive forventninger til børnenes udviklingspotentiale. 

Vi mener endvidere, at ,,troen“ på den sociale arv gør det nemt

for politikerne at bortforklare alvorlige sociale problemer med hen-

visning til negativ social arv, hvorved de samtidig får mulighed for
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