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Den biologiske arv
Den genetiske arv har vi jo fra vores forældre og familien, og vi er ikke i
tvivl om, at vi arver noget fra disse. Man ved, at fødsel af tvillinger og trillinger kan være arveligt, og det samme gælder visse psykiske sygdomme.
Men det kan være svært at vurdere, hvor meget biologien betyder i den
personlige udvikling.
Den biologiske arv er de genetiske egenskaber, vi arver fra vores
forældre. Det kan være højde, arvelige sygdomme og udseende.

Den sociale arv
Hvor meget påvirker miljøet os i vores personlige udvikling. Hvor meget
stimuleres vi af vores nærmeste familie og omgivelser? Man ved, at børn
af akademikere og højtuddannede har meget større tilbøjelighed til også
at få en lang videregående uddannelse. Det skyldes nok ikke alene, at
man arver forældrenes intelligens, men at hele miljøet, man færdes i,
tilskynder en til at læse videre. Se blot, hvor mange børn af læger og advokater, der følger i forældrenes fodspor. Det gælder også i kunstneriske
kredse og hos sportsudøvere. Og man kan se, at hvis man ikke har en
ungdomsuddannelse, kan det evt. skyldes forældrenes uddannelsesbaggrund. Her kan du i fig. 4.1 se, hvad forældrenes uddannelse betyder for,
om man selv får en:
Andel af 25-årige i % der ikke har en ungdomsuddannelse,
og ikke er i gang med en, fordelt på forældrenes uddannelse
Forældrenes højeste uddannelse

25-årige drenge

25-årige piger

Ufaglært

41

34

Erhvervsuddannelse

24

16

Gymnasial uddannelse

27

15

Kort videregående uddannelse

16

12

Mellemlang videregående uddannelse

14

7

9

4

23

16

Lang videregående uddannelse
Alle

Fig. 4.1 Ungdomsuddannelse baseret på forældrenes baggrund.
Kilde: Baseret på: Lars Olsen, Uddannelse for mange, Gyldendal 2011, side 30.
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Kap. 4 Socialisering

Sommerfuglemodellen
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Fig. 4.2 Sommerfuglemodellen

Figuren viser, at barnet udsættes for påvirkninger fra mange forskellige
sider, og at forældrenes rolle i skabelsen af barnets personlighed, værdier og normer ikke længere kan stå alene. Forældrene ville nok egentlig
gerne beholde den afgørende og overordnede rolle, men med den øgede
erhvervsfrekvens hos kvinderne er familierne nødt til at overlade dele af
socialiseringen til andre samfundsinstitutioner.

3.3 Karakteristiske træk ved ungdommen i dag
På mange måder lever de unge i dag et helt andet liv end deres forældre:
• Forældrene har begge udearbejde
• De unge er en lille forkælet gruppe
• De har et stort medieforbrug
• De har mødt andre børn i institutioner fra starten af deres liv
• Deres ungdom starter tidligt, måske allerede i 10-11 års alderen
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