
 
 
 
 
 

Bilag 1: Baggrundsoplysninger 
 

Baggrundsoplysning Valgt kodning 

Køn Dreng 
Pige 
 

Alder 15 år eller yngre 
15-16 år 
16-17 år 
Ældre end 17 år 
 

Herkomst1 og  
oprindelsesland2 

Dansk herkomst 
Indvandrere fra Vestlige lande 
Indvandrere fra Ikke-vestlige lande 
Efterkommere fra Vestlige lande 
Efterkommere fra Ikke-vestlige lande 
 

Forældrenes højeste 
fuldførte uddannelse3 

Grundskolen 
Gymnasial uddannelse 
Erhvervsfaglig uddannelse 
Kort videregående uddannelse 
Mellemlang videregående uddannelse 
Lang videregående uddannelse (inkl. ph.d. mv.) 
 

 
 
 
 

                                                           
1
 Der skelnes mellem indvandrere, efterkommere, og personer med dansk oprindelse. Per-

soner med dansk oprindelse (dansk herkomst) er personer, hvor mindst en af forældrene er 
dansk statsborger, født i Danmark.  
Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Dan-
mark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil 
deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imid-
lertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkom-
mere. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk 
statsborger, opfattes personen også som efterkommer. 
Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. 
Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, 
opfattes personen som indvandrer. 
 

2
 Kodningen ’Indvandrere/efterkommere fra Ikke-vestlige lande’ indeholder også de meget 

få, som har uoplyst oprindelsesland, er statsløse mm. 
 

3
 Den højeste fuldførte uddannelse blandt elevens mor og far målt i det aktuelle år, med 

mindre eleven er ældre end 13 år. Da indgår oplysningen fra det år, eleven fyldte 13 år. 
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Baggrundsoplysning Valgt kodning 

Faderens 
arbejdsmarkedsstatus4 

 

 

Selvstændig (inkl. medarbejdende ægtefælle) 
Lønmodtager 
Ledig 
Uddannelsessøgende 
Øvrig uden for arbejdsmarkedet 
 

Moderens 
arbejdsmarkedsstatus4 

(som faderens arbejdsmarkedsstatus) 

Forældrenes gennemsnitlige 
bruttoindkomst5 

- 200.000 kr. 
200 - 300.000 kr. 
300 - 400.000 kr. 
400 – 500.000 kr. 
500.000+ kr. 

Faderens ledighedsgrad6 0 % 
1 – 50 % 
50+ % 

Moderens ledighedsgrad6  (som faderens ledighedsgrad) 

Familietype7 Par  
Enlig 
Ikke hjemmeboende børn 

Antal børn og placering i 
børneflokken8 

Enebarn 
Ældste barn i børneflok 
Midterbarn i børneflok på højst 4 børn 
Yngste barn i børneflok på højst 4 børn 
Øvrige 

 

 

                                                           
4
 Arbejdsmarkedsstatus er et ’øjebliksbillede’ målt ultimo november det aktuelle år, med 

mindre eleven er ældre end 13 år. Da indgår oplysningen fra det år, eleven fyldte 13 år.  
 

5
 Den valgte kodning er baseret på skatteministeriets opgørelse af median, nedre og øvre 

kvartil af bruttoindkomsten i Danmark, 2010. Bruttoindkomsten er fra det aktuelle år, med 
mindre eleven er ældre end 13 år. Da indgår oplysningen fra det år eleven fyldte 13 år. 
 

6
 Grad af ledighed i året beregnes som personens timer i tilstanden (hverdage) i forhold til 

årets referencetimer, som er antal hverdage i året ganget med 7,4. En ledighedsgrad på 0 % 
svarer til at personen ikke har været ledig i året. En ledighedsgrad på 50+ % svarer til, at 
personen har været ledig mellem halvdelen og hele året. 
 

7
 Familietypen par indeholder ægtepar, registreret partnerskab, samlevende og samboende 

par.  
 

8
 Antal børn og placering i børneflokken er sammensat af to variable ’Antal børn i familien’ 

og ’Nummer i søskendeflokken’. Antal børn i familien dækker antal hjemmeboende børn 
under 18 år, som er børn af mindst én af de op til to voksne i familien. 


