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1. Resumé 

Undersøgelsens fokus 
Rambøll Management har gennemført en undersøgelse for Undervisningsmi-
nisteriet af forældres rolle i forbindelse med deres børns valg af uddannelse 
og arbejde.  
 
Undersøgelsen analyserer bl.a. forældrenes rolle i vejledningen, forældrenes 
værdier i forhold til valg af uddannelse og arbejde, forældrenes viden om 
uddannelser og hvilke informationskilder forældrene benytter. Der er ikke 
tidligere i Danmark gennemført landsdækkende, repræsentative undersøgel-
ser blandt forældre om disse temaer.  
 
Formålet er at give Undervisningsministeriet og vejledningssystemet et kva-
lificeret vidensgrundlag i forhold til at kunne målrette vejledningsindsatsen 
og udvikle services målrettet forældres behov.  
 
Undersøgelsens metode 
1.402 forældre til børn i alderen 13 – 20 år har besvaret et spørgeskema. Herudover 
er der gennemført syv fokusgrupper med forældre afholdt fem steder i landet samt ti 
dybdegående telefoninterview. Fokusgrupper og dybdegående interview er gennemført 
med afsæt i fire profiler af børn og forældre.  
 
De fire profiler er dannet på baggrund af en særlig statistisk analyse (klyngeanalyse). 
Formålet med profilerne er at beskrive forældrenes karakteristika, adfærd og behov på 
baggrund af karakteristika ved deres børn. Undersøgelsen skal kunne give vejlederne 
forhåndsviden om forældrene ud fra børnenes profil, da vejlederne har større viden 
om børnene end om forældrene.  
 
Forældre meget involverede i valg af uddannelse  
Undersøgelsen viser, at de fleste forældre jævnligt taler med deres børn om 
valg af uddannelse og arbejde. Syv ud af ti forældre til børn mellem 13 og 
20 år taler typisk uddannelse med barnet mindst en gang om måneden. Det 
er oftere mødrene end fædrene, der diskuterer disse valg med børnene.  
 
Oplevelsen af aktuelle problemer eller fremtidige trusler fremmer hyppighe-
den af diskussionerne. Forældre, der er meget bekymrede for deres børns 
valg af uddannelse eller arbejde, taler således relativt ofte med deres barn 
om valg af uddannelse eller arbejde. Det samme gælder forældre, der vur-
derer, at deres børn er usikre på deres valg af uddannelse eller arbejde, 
samt forældre til børn, der klarer sig dårligt i skolen. Billedet er dog ikke helt 
entydigt, da en gruppe forældre til afklarede børn også taler ugentligt med 
deres børn om valg af uddannelse og arbejde.  
 
Generelt vil danske forældre gerne involveres i børnenes valg af uddannelse 
og arbejde. 75 % af forældrene vil således gerne være involveret eller meget 
involveret i dette. Efterhånden som børnene bliver ældre aftager forældrenes 
ønske om involvering dog. Mange forældre til børn mellem 18 og 20 år øn-
sker således i mindre grad af blive involveret. Ønsket om involvering er rela-
tivt højere for forældre til børn, der klarer sig dårligt i skolen.  
 
De flestes forældres ønske om at blive involveret i valget af uddannelse og 
arbejde, er ikke udtryk for, at de nødvendigvis er meget bekymrede for bar-
nets fremtid. 82 % forældre er slet ikke eller kun lidt bekymrede for deres 
barns fremtid med hensyn til uddannelse og arbejde. Tilsvarende mener 89 
% af forældrene, at deres børn slet ikke er bekymrede eller kun er lidt be-
kymrede. 
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Næsten alle forældre giver udtryk for, at de er relativt enige med deres børn, 
når de snakker om valg af uddannelse og arbejde. Der er grader af enighed, 
men kun 4 % erklærer sig uenige eller meget uenige med deres børn. Gene-
relt viser undersøgelsen, at børn, der klarer sig godt på deres uddannelse, 
og som er motiverede for at fuldføre den, oftere er enige med deres forældre 
sammenlignet med andre børn.  
 
Mange forældre er usikre på deres børns valgkompetencer og afklarethed. 
På den ene side mener hele 88 % af forældrene, at deres børn i høj grad 
eller nogen grad har et realistisk billede af egne evner til at kunne vælge 
uddannelse eller arbejde. Og 94 % mener at deres børn er meget motivere-
de eller motiverede for at gennemføre den uddannelse, de er i gang med.  
 
På den anden side mener kun 31 % af forældrene, at deres børn i høj grad 
er i stand til at træffe valg om uddannelse eller arbejde. Andre 35 % finder, 
at det er tilfældet i nogen grad. Tilsvarende vurderer kun 41 %, at deres 
barn i høj grad er sikker på det valg af uddannelse eller arbejde, det har 
truffet. Andre 31 % svarer i nogen grad. 
 
Forældres vigtigste prioriteter ved valg af uddannelse 
Mange forældre tillægger det stor betydning, at barnet interesserer sig for 
den uddannelse, som han/hun vælger. 74 % af forældrene angiver således 
barnets interesser som et af de tre vigtigste hensyn, når barnet skal vælge 
uddannelse eller arbejde. Barnets interesser er dermed det hensyn, som 
flest forældre peger på som vigtigt.  
 
Herudover lægger mange forældre vægt på, at uddannelsen giver gode be-
skæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse, og at uddannelsen matcher 
barnets kompetencer. Henholdsvis 41 % og 39 % af forældrene har priorite-
ret disse som et af de tre vigtigste hensyn, som barnet bør tage ved valg af 
uddannelse.  
 
Forældre påvirker deres børn mere end de vil indrømme 
Danske forældre har to værdier, der potentielt kan komme i konflikt med 
hinanden i forhold til, hvordan forældrerollen skal håndteres ved valg af ud-
dannelse eller arbejde.   
 
På den ene side finder et stort flertal af forældrene, at det er vigtigt at sige 
til barnet, at det selv må bestemme. Dette er altså et synspunkt, der frem-
hæver barnets autonomi.  
 
På den anden side er der også et stort flertal af forældre, der mener, at det 
er vigtigt at forholde sig kritisk til barnets ønsker og udfordre ønskerne. Det-
te repræsenterer således et ideal om en mere aktiv og indgribende forældre-
rolle. Ifølge forældrenes egne svar er der dog grænser for, hvor langt de 
ønsker at gå i forhold til at gribe ind i barnets valg. Tre ud af fire forældre 
finder således i mindre grad eller slet ikke, at det er vigtigt, at forældrene får 
barnet til at vælge det, man som forældre kan se er det rigtige.  
 
Forældre mente, jeg skulle vælge 10. klasse 
En dreng fra 10. klassen forklarer sit uddannelsesvalg således: Mine forældre mente 
helt klart jeg skulle vælge 10. klasse. Det har stor betydning for mig at mine forældre 
bakker mig om i de ting jeg gør.  
 
Citater fra casestudie, Evaluering af 10.klasses loven, Rambøll Management, 2003 
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Min far var skuffet 
En mandlig pædagogstuderende fortæller: … min far, han var sgu ret skuffet, tror jeg 
nok, på en eller anden måde. Jeg tror stadig han håber på, at jeg skifter til det der 
folkeskolelærer i det mindste (…) han ville aldrig finde på at ansætte en pædagog (…) 
han føler vel også, at det er meget sådan noget – jeg ved ikke, om det er lidt for bløde 
idealer til at han sådan helt kan, at det helt kan hænge sammen i hans hardcore for-
retningsverden.  
 
Citat fra Unges valg af uddannelse og job, Center for ligestillingsforskning, RUC, 2004 
 
Undersøgelsen viser, at forældrene især træder i karakter, hvis børnenes 
ønsker afviger meget fra forældrenes præferencer. Mange forældre vil rea-
gere, hvis deres barn ikke ønsker at tage en ungdomsuddannelse. Fokus-
grupperne viser også eksempler på forældre, der i større eller mindre om-
fang har reageret på uddannelses- eller erhvervsønsker fra børnene, som de 
har fundet for ”eksotiske” (fx studievært, musikkonservatoriet og haj-
forsker). Forældrenes teknikker til at påvirke børnene kan være at nævne 
spændende eller afskrækkende eksempler, fortælle positive eller negative 
historier fra branchen, ensidigt spørge ind til om barnet har overvejet ulem-
perne ved uddannelsen og erhvervet i forhold til arbejdstider, stress, be-
skæftigelse mv.  
 
Trods dette siger alle forældre i fokusgrupperne, at de i sidste ende accepte-
rer børnenes valg, hvis børnene giver udtryk for, at deres beslutning er en-
delig.  
 
Når forældrene svarer, at barnets interesser er det vigtigste hensyn, vurde-
rer Rambøll Management, at svaret et stykke af vejen påvirkes af, hvad det 
er politisk korrekt at mene i Danmark. Forældrenes første svar er, at barnet 
selv må bestemme valget af uddannelse. En række forældre indrømmer dog 
efter nogen samtale, at de reelt forsøger at påvirke barnet i en bestemt ret-
ning.  
 
Undersøgelsen viser, at der er en stærk sammenhæng mellem forældrenes forvent-
ninger til hvilken uddannelse deres børn ender med at få og forælderens egen uddan-
nelse: 
• 82 % af faglærte forældre forventer, at deres børn også ender med at blive det 
• 71 % af forældre med en længerevarende videregående uddannelse forventer, at 

deres børn også ender med at få det 
• 69 % af forældre med en mellemlang videregående uddannelse forventer, at de-

res børn også ender med at få det 
• 50 % af forældre med en kort videregående uddannelse forventer, at deres børn 

også ender med at få det 
 
Den politiske korrekthed blandt forældrene betyder, at deres bagvedliggende 
holdninger til uddannelse og påvirkninger af barnet kan være usynlige for 
vejlederne, når de taler med forældrene. Det gør det svært for vejlederen at 
afdække barnets egne præferencer, kompetencer og motivation i forhold til 
en given uddannelse.  
 
Forældres viden om valg af uddannelse 
Forældrene siger generelt, at de mangler viden om uddannelser. Mellem 1/3 
og halvdelen af forældrene siger, at de i mindre grad eller slet ikke har viden 
nok – afhængigt af, hvilken uddannelse der spørges til. Samtidig svarer 
mange dog også, at de ikke har behov for mere viden for at kunne snakke 
med deres barn om valg af uddannelse eller arbejde.  
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Forældrenes niveau af viden om forskellige uddannelser hænger i høj grad 
sammen med deres egen uddannelse og deres arbejde. Forældrene finder 
således generelt, at de har mest viden om uddannelser, der svarer til deres 
egen, ligesom forældrenes eget arbejde for mange er den vigtigste kilde til 
viden om uddannelser. Afhængigheden af egen uddannelse og arbejde som 
informationskilde kommer bl.a. til udtryk ved, at flere fædre end mødre op-
lever at have viden nok om erhvervsuddannelser, mens viden om SOSU-
uddannelserne er mest udbredt blandt mødre.  
 
Forældre foretrækker Internettet og personlig vejledning 
Mange forældre foretrækker at få information om valg af uddannelse og ar-
bejde fra Internettet og personlige samtaler.  
 
Internettet prioriteres af 65 % af forældrene som en af deres to foretrukne 
informationskilder om valg af uddannelse og arbejde. Internettet foretræk-
kes således af betydeligt flere forældre end trykte opslagsværker, pjecer, 
brochurer og informationsmøder. 76 % har svaret, at de er tilfredse eller 
meget tilfredse med Internettet som informationskilde om valg af uddannel-
se og arbejde.  
 
De personlige samtaler prioriteres af 58 % af forældrene som en af deres to 
foretrukne informationskilder. Det er især forældre til børn, der får lave ka-
rakterer i skolen, der foretrækker personlige samtaler. Samtalerne er også 
meget populære blandt forældre, der vurderer, at deres børn slet ikke har et 
realistisk billede af egne evner i forhold til at kunne vælge uddannelse eller 
arbejde. I fokusgrupperne gav flere forældre udtryk for, at nogle børn kan 
tale mere åbent med en vejleder om nogle spørgsmål end med forældrene. 
Det kan bl.a. skyldes, at barnet frygter en negativ reaktion fra forældrene. 
Nogle forældre mener også, at lærere og vejledere har bedre muligheder for 
at afklare børnenes faglige kompetencer end forældrene.  
 
Fire profiler af forældre og børn i forhold til valg af uddannelse 
Undersøgelsen opdeler børn og forældre i fire profiler med forskellige karak-
teristika med hensyn til præferencer, viden og behov for vejledning.  
 
Profilerne er dannet via klyngeanalyse, som er en statistisk analytisk metode 
til at gruppere respondenter med fælles karakteristika. Profilerne er blevet 
underbygget af 1-2 fokusgrupper inden for hver profil samt et antal dybde-
gående telefoninterview.  
 
Profilerne tegner et skarpt billede af fire forskellige typer forældre og børn. I 
virkeligheden findes der flere typer af forældre og børn. Fx har anden forsk-
ning vist, at der findes en mindre gruppe af forældre, der ikke lægger vægt 
på, at deres børn gennemfører en uddannelse. En sådan gruppe er ikke in-
deholdt i de fire profiler, denne undersøgelse tegner. Baseret på andre un-
dersøgelser vurderer Rambøll Management, at denne gruppe af forældre 
udgør ca. 5 % af danske forældre.1 
 
Men når det er sagt, vurderer Rambøll Management, at profilerne i denne 
undersøgelse indfanger centrale karakteristika og forskelle ved et meget 
stort flertal af danske børn og forældre i forhold til vejledning og valg af ud-
dannelse og arbejde: 
                                               
1 Det er for lille en gruppe til at den træder selvstændigt frem i denne undersøgelse, 
ligesom mange formentlig ikke har lyst til at deltage i en sådan undersøgelse. Derfor 
baseres vurderingen også på viden fra andre undersøgelser. For at gøre plads til den-
ne gruppe, har vi nedjusteret de fire gruppers andele, så de summerer til 95 %. Her-
med indikeres tilstedeværelsen af en gruppe forældre, der altså ikke er dækket i den-
ne undersøgelse. 
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• Profil 1, som vi kalder ”Vi er enige om universitetet”, omfatter ca. 36 

% af forældrene til børn mellem 13 og 20 år. 
 

• Profil 2, som vi kalder ”Vi er enige om en erhvervsuddannelse”, om-
fatter ca. 25 % af forældrene til børn mellem 13 og 20 år. 

 
• Profil 3, som vi kalder ”Kan jeg leve op til mor og fars forventnin-

ger?”, omfatter ca. 17 % af forældrene til børn mellem 13 og 20 år. 
 

• Profil 4, som vi kalder ”Vi er bekymrede for, om jeg kan finde det 
rette”, omfatter ca. 17 % af forældrene til børn mellem 13 og 20 år. 
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Profil 1: ”Vi er enige om universitetet …” 
• Klarer sig godt i skolen og går videre på gymnasiet og 

videregående uddannelser. Deres forældre er også re-
lativt højtuddannede  

• Børn og forældre er ubekymrede, og børnene er selv 
stærkt engagerede i valg af uddannelse. Forældrene 
har tillid til børnenes beslutningskompetence, men vil 
meget gerne inddrages mere i beslutningsprocessen, 
og de udøver forsøg på styring 

• Forældre og børn finder selv facts om uddannelsessy-
stemet, bl.a. via Internettet, men de er interesserede i 
vejledning i en form, der kan karakteriseres som ”pro-
fessionel coaching” til at afklare, hvilken uddannelse 
der bedst realiserer fremtidsdrømmene 

• 58 % havde et karaktergennemsnit på 9 eller derover i 
seneste klasse i grundskolen.  

• 46 % af forældrene vurderer, at barnet foretrækker at 
ende med at få en lang videregående uddannelse  

• 90 % forældrene mener, at deres barn i høj eller no-
gen grad er i stand til at træffe valg om uddannelse  

• 70 % mødrene og 58 % fædrene har en videregående 
uddannelse 

 

Profil 2: ”Vi er enige om en erhvervsuddannelse” 
• Klarer sig dårligt i de boglige fag i skolen. Er ofte 

drenge fra landområder 
• Børn og forældre oplever ikke vanskelighederne i de 

boglige fag som et stort problem, da det typisk er af-
klaret, at barnet skal have en erhvervsuddannelse.  

• Vejledningsmæssigt vil forældre gerne tale med en, 
der har stor indsigt i erhvervet - allerhelst praktisk er-
faring - og som kan hjælpe med at finde en praktik-
plads. Forældrene prøver også at være praktisk hjæl-
per for børnene med viden om faget og kontakter 

• 72 % er drenge. 75 % forældre vurderer, at barnet 
foretrækker at ende med at få en erhvervsuddannelse.  

• 90 % fået under 9 i karaktergennemsnit i grundskolen 
• 80 % klarer sig meget godt eller godt i de praktiske 

fag i grundskolen 
• 95 % er meget motiverede eller motiverede for at 

gennemføre den uddannelse, de er i gang med 
• 80 % af børnene er slet ikke bekymrede for deres 

fremtid, 20 % er lidt bekymrede 
• 62 % bor i en by med under 25.000 indbyggere 
• 53 % mødre og 66 % fædre er faglærte eller ufaglærte 

Profil 3: ”Kan jeg leve op til mor og fars forvent-
ninger?” 
• Klarer sig relativt gennemsnitligt i grundskolen, er 

bogligt orienterede mod gymnasiet og på længere sigt 
på en mellemlang videregående uddannelse 

• Forældrene er selv relativt højtuddannede og fore-
trækker også, at deres barn får en boglig uddannelse, 
hvilket de tydeligt lader skinner igennem.  

• Forældrene er lidt bekymrede for barnets fremtid og 
måske for styrende i forhold til børnenes evner til at 
tage en videregående uddannelse 

• Forældrene søger viden om, hvorvidt børnene kan 
klare sig på den pågældende uddannelse, og derfor 
har de behov for en vejleder med et godt kendskab til 
barnet. De efterlyser personlig vejledning af en vejle-
der med et godt personligt og fagligt kendskab til bar-
net. Fakta om uddannelsessystemet kan de selv finde, 
men de vil gerne vide om der er noget de har overset. 

• 62 % får mellem 7 og 8,9 i karaktergennemsnit. De 
fleste klarer sig lidt bedre i boglige fag end praktiske 
fag  

• 88 % af forældrene mener, at barnet i mindre grad 
eller slet ikke er i stand til selv at træffe valg om ud-
dannelse og arbejde 

• 56 % af forældrene til børn i grundskolen anser det for 
mest realistisk, at barnet tager en gymnasial uddan-
nelse efter grundskolen.  

• 26 % forældre til børn i grundskolen anser det for 
mest realistisk, at barnet tager en mellemlang videre-
gående uddannelse efter ungdomsuddannelsen, en til-
svarende andel ved ikke, hvad der er mest realistisk 

Profil 4:  ”Vi er bekymrede for, om jeg kan finde 
det rette” 
• Klarer sig under middel i skolen i både boglige og 

praktiske fag. Er mest orienteret mod boglige uddan-
nelser - især mellemlange videregående uddannelser 

• Børnene er usikre og uafklarede, og både forældre og 
børn er bekymrede for fremtiden, fordi barnets kompe-
tencer ikke helt står mål med drømmene hos både 
forældre og børn 

• Forældrene er de mest styrende i undersøgelsen, fordi 
de oplever, at barnet ikke selv tager initiativ, og fordi 
de har erfaringer for, at barnet ofte støder på proble-
mer  

• Efterspørger en vejleder, der kombinerer et godt per-
sonligt og fagligt kendskab til barnet med viden om 
praktiske oplysninger vedrørende uddannelsen – samt 
mere viden om hvordan man snakker konstruktivt om 
uddannelse og arbejde med sit barn. 

• 32 % har et karaktergennemsnit under 8 
• 34 % forældre vurderer, at deres barn i mindre grad 

eller slet ikke er i stand til at træffe valg om uddannel-
se og arbejde på nuværende tidspunkt 

• 43 % forældre tror, at det er mest realistisk, at barnet 
går videre på en gymnasial uddannelse efter grund-
skolen 

• 17 % børn har på et tidspunkt afbrudt et uddannelses-
forløb, heraf har hver femte afbrudt to eller tre.  

• 25 % forældre tror det er mest realistisk, at barnet 
tager en mellemlang videregående uddannelse efter 
ungdomsuddannelsen, og en tilsvarende andel tror, at 
børnene starter på at arbejde 
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2. Undersøgelsen i tal 

Her præsenterer Rambøll Management et overblik over undersøgelsens re-
sultater og konklusioner i tal.  
 
Forældrene foretrækker at deres børn vælger en uddannelse på niveau med 
deres egen 
 

• Forældrene forventer helt overvejende, at deres børn ender med at 
få et uddannelsesniveau, som begge eller en af forældrene har.  

 
• 41 % af forældrene foretrækker, at deres børn ender med at få en 

mellemlang eller lang videregående uddannelse. 19 % foretrækker 
en erhvervsuddannelse. Forældrenes forventninger er, at piger i hø-
jere grad end drenge forventes at få en mellemlang videregående 
uddannelse, mens drenge i højere grad end piger forventes at blive 
faglærte. 

 
Forældrene er usikre på deres børns valgkompetence og afklarethed 
 

• På den ene side mener hele 88 % af forældrene, at deres børn i høj 
grad eller nogen grad har et realistisk billede af egne evner til at 
kunne vælge uddannelse eller arbejde. Og 94 % mener at deres 
børn er meget motiverede eller motiverede for at gennemføre den 
uddannelse, de er i gang med.  

 
• På den anden side mener kun 31 % af forældrene, at deres børn i 

høj grad er i stand til at træffe valg om uddannelse eller arbejde. 
Andre 35 % finder at det er tilfældet i nogen grad. Tilsvarende vur-
derer kun 41 % at deres barn i høj grad er sikker på det valg af ud-
dannelse eller arbejde, det har truffet. Andre 31 % svarer i nogen 
grad. 

 
Men generelt er kun få forældre og børn bekymrede 
 

• 82 % forældre er slet ikke eller kun lidt bekymrede for deres barns 
fremtid med hensyn til uddannelse og arbejde.  

 
• 89 % forældre mener tilsvarende, at deres børn slet ikke er bekym-

rede eller kun er lidt bekymrede. 
 
Forældre og børn taler relativt ofte om valg af uddannelse og arbejde 
 

• 32 % forældre taler ugentligt med deres børn om valg af uddannelse 
og arbejde. Andre 37 % taler månedligt med deres børn om valg af 
uddannelse og arbejde. 

 
• Børnene tager ofte initiativ til snakken – ofte i forbindelse med rele-

vante aktiviteter i skolen (praktik, brobygning, vejledning). 
 
Forældrene ønsker at være involveret i barnets valg 
 

• 75 % af forældrene ønsker at være meget involveret eller involveret 
i barnets valg af uddannelse eller arbejde.  
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• Ønsket om involvering er størst blandt forældre, der er bekymrede 
for deres børns fremtid, og hvor børnene ikke klarer sig så godt i 
skolen. 

 
Forældre og børn er relativt enige om valg af uddannelse og arbejde 
 

• 80 % af forældrene siger, at de og børnene er enige om, hvad bar-
net skal vælge. 

 
• Børn, der klarer sig godt i skolen og er motiverede for at gennemføre 

deres uddannelse, er oftere enige med deres forældre, end børn der 
er bekymrede og ikke har et realistisk billede af egne evner. 

 
Forældrene mener at barnets interesse skal styre uddannelsesvalget 
 

• 74 % af forældrene angiver som en af de tre vigtigste ting for deres 
børns uddannelsesvalg barnets interesser.  

 
• Alligevel viser undersøgelsen også – ikke overraskende - at mange 

forældre på forskellig vis og i forskellig grad forsøger at påvirke bør-
nenes valgproces. Nogle forældre til afklarede børn føler sig ikke 
inddraget nok, mens andre forældre til uafklarede børn overtager 
styringen, velvidende at det er svært at presse et valg nede over 
barnet. 

 
Forældrene har ikke stor viden om uddannelser – men mange oplever ikke 
behov for mere viden 
 

• Mellem 1/3 og 2/3 af forældrene mener, at de har begrænset eller 
ingen viden om de forskellige uddannelser. Generelt har forældrene 
størst viden om uddannelser, de selv har. 

 
• Alligevel siger de fleste forældre, at de kun i mindre grad eller slet 

ikke har behov for mere viden for at kunne tale uddannelser og ar-
bejde med deres børn. 

 
Forældrene anvender eget arbejde og Internettet som informationskilder 
 

• De mest anvendte informationskilder er for forældrene eget arbejde 
og Internettet, der i høj grad anvendes af hhv. 41 % og 31 %.  

 
• Hovedparten af forældrene er tilfredse med Internettet: 76 % siger, 

at de er meget tilfredse eller tilfredse. 
 
Forældrene foretrækker information fra Internettet og personlige samtaler 
 

• Adspurgt om hvor de foretrækker at få information fra, angiver 65 % 
forældre information fra Internettet, og 58 % samtaler.  

 
• Forældre til børn, der klarer sig relativt dårligt i skolen, foretrækker i 

højere grad end andre personlige samtaler.  
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3. Anbefalinger 

Vores anbefalinger til opmærksomhedspunkter i vejledningen er struktureret 
efter de fire profiler af forældre og børn, som vi har identificeret i analysen. 
Endvidere gives der afsluttende nogle anbefalinger på tværs af de fire profi-
ler.  
 
Anbefalinger til vejledningen af profil 1 forældre og børn: 
”Vi er enige om universitetet”  
 

• De færdes fortroligt på Internettet, så det er oplagt at markedsføre 
Internettet intensivt over for denne målgruppe. 

 
• Forældrenes netværk kan aktiveres, så understøt og inspirer til dette 

gennem vejledningen.  
 

• Forældrene synes ikke de får nok ud af gruppebaseret vejledning, 
men børnene kan have behov for at blive gjort opmærksom på alter-
native muligheder til det, de har tænkt sig, fx alternativer til det al-
mene gymnasium. Forældrenes krav om, at individuel vejledning er 
til rådighed kan delvist imødekommes via målrettet og tematiseret 
gruppebaseret vejledning. 

 
• Interesse for uddannelsen og spændende efterfølgende beskæftigel-

se skal stå i centrum for vejledningen til videregående uddannelser. 
 

• Der er forskel på børn – i samme familie kan der være både afklare-
de og uafklarede, så vi kan ikke bare tale om ”stærke” og ”svage” 
familier. 

 
Anbefalinger til vejledning af profil 2 forældre og børn: 
”Vi er enige om en erhvervsuddannelse” 
 

• Vejledningen bør både tilbyde information om hvad uddannelsen 
kræver af den unge og indblik i hvilke praktik- og jobmuligheder, der 
er i tilknytning til den enkelte uddannelse. 

 
• Vejledningen skal introducere et bredt udvalg af erhvervsuddannel-

ser, så valgmulighederne er tilstrækkeligt store, hvis den unge ikke 
kan få praktikplads inden for det, der har højeste prioritet. 

 
• I vejledningsprocessen af børn og forældre bør der inddrages prakti-

kere fra forskellige brancher, der kan fortælle om positive og negati-
ve sider af arbejdslivet, fx med hensyn til viften af jobmuligheder, 
løn, arbejdsopgaver og arbejdsmiljø. 

 
• Vejledningen bør tilrettelægges sådan at der både er mulighed for 

større informationsmøder, hvor man eksempelvis har samlet prakti-
kere fra forskellige fag, og personlige møder mellem børn/forældre/ 
vejleder, hvor man kan snakke om den unges uddannelsesmulighe-
der i et mindre, mere fokuseret forum. 
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Anbefalinger til vejledningen af profil 3 forældre og børn: 
”Kan jeg leve op til mor og fars forventninger?” 
 

• I den personlige vejledning af børn og forældre er det vigtigt at dis-
kutere ambitionsniveauet for uddannelse med barnet og dets foræl-
dre i forhold til hvor lang og teoretisk uddannelsen skal være.  

 
• Da forældrene kan være dominerende, er det vigtigt at lægge vægt 

på at få barnets egne vurderinger af, om barnet er motiveret til ud-
dannelsen, også selv om uddannelsen kan være svær at gennemfø-
re for barnet.  

 
• Det er vigtigt at vejledningen tager højde for, at barnet er uafklaret 

og usikker i forhold til valget. Der skal sættes tid af til at forstå bar-
nets styrker og svagheder såvel som præferencer i samarbejde med 
barnet, forældrene og barnets lærere.  

 
Anbefalinger til vejledningen af profil 4 forældre og børn: 
”Vi er bekymrede for, om jeg kan finde det rette” 
 

• Vejledningen bør tilrettelægges, så forældrene oplever, at de bliver 
aktivt inddraget, så de kan få luftet deres bekymringer og føler at 
de har medindflydelse. Omvendt er forældreinddragelsen en balance 
i forhold til også at give barnet mulighed for at diskutere sine egne 
præferencer med en, der forholder sig mere neutralt til barnet end 
forældrene.  

 
• Forældrene og børnene er relativt ambitiøse i forhold til valg af ud-

dannelse sammenholdt med børnenes præstationer og motivation i 
skolen. Vejlederne kan have en rolle i forhold til at bringe forældre 
og børn til i fællesskab at reflektere over, hvorfor de er så ambitiø-
se, og om det hænger sammen i forhold til barnets situation.  

 
• Vigtigt at vejledningen forsøger at foreslå uddannelser, som barnet 

på den ene side kan klare, og som den anden side bedst muligt op-
fylder ambitionerne.  

 
• Vejledningen kan samtidig indeholde rådgivning eller træningsforløb 

i forhold til hvordan man snakker konstruktivt med sit barn om ud-
dannelse og arbejde, da flere forældre i profil 4 efterlyser viden om 
dette. 

 
Tværgående anbefalinger: 
 

• Vejledningen bør tage højde for, at der blandt flere forældre er en 
kompetence-blindhed i forhold til at anbefale særligt ’kønnede’ ud-
dannelser til barnet, alt efter om det er en dreng eller pige. Det er 
således vigtigt at være opmærksom på, at det er barnets individuelle 
interesser og kompetencer, frem for dets køn, der er styrende for 
uddannelsesvalget.  

 
• Vejledningen bør tage højde for, at kompetence-blindheden også kan 

opstå i forbindelse med, at forældre helt overvejende foretrækker, at 
deres børn ender med at få et uddannelsesniveau som begge eller en 
af forældrene har eller har viden om. 

 
• Vejledningen bør tage højde for, at mange forældre står i et dilemma 

mellem på den ene side at være politisk korrekte ved helt at overla-
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de uddannelsesvalget til barnet selv, og på den anden side at påvir-
ke barnets valg i den retning, forælderen selv synes er rigtigst. For-
ældrenes udøvelse af påvirkning er derfor ofte indirekte, og således 
ikke umiddelbart synlig.  
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4. Indledning 

4.1 Undersøgelsens fokus 
Flere undersøger viser, at forældre spiller en stor rolle, når børn og unge 
skal vælge uddannelse og arbejde. Nye tal fra UNI-C viser, at frafaldet på de 
danske uddannelser er stigende på såvel ungdomsuddannelserne som på de 
videregående uddannelser. Dette gør forældrenes adfærd og viden om deres 
børns uddannelsesmuligheder desto vigtigere. Forældrene er med, når de 
store beslutninger om et barns uddannelse og arbejde tages, og de kan der-
for være med til at rådgive og støtte barnet, så børnene vælger rigtigt mel-
lem uddannelsesmulighederne første gang. 
 
Da forældre har stor betydning for de unges valg af uddannelse og arbejde, 
er det centralt at afdække, hvilken rolle forældre faktisk spiller i valgsituatio-
nen, og hvorvidt forældrene oplever, at de er godt nok klædt på til at vare-
tage den vejlederrolle, de reelt har i forhold til deres børn. Forældrenes 
grundlag for at vejlede deres børn og deres vurderinger af behovet for yder-
ligere viden og redskaber er afgørende i forhold til at sikre grundlaget for det 
mest kvalificerede valg for det enkelte barn/den unge - og i forhold til sam-
fundets behov.  
 
Der er tidligere gennemført enkelte delundersøgelser af forældres rolle i vej-
ledningsprocessen, eksempelvis i forbindelse med et forskningsprojekt om 
Unge, Køn og Karriere på Roskilde Universitet, der bl.a. beskæftiger sig med 
betydningen af kønsaspektet i vejledningssituationen. Men der er ikke gen-
nemført landsdækkende, repræsentative undersøgelser blandt forældre, der 
systematisk belyser, hvordan og på hvilket grundlag forældre – og forskelli-
ge forældretyper - vejleder deres børn, og hvad de har behov for i vejled-
ningsprocessen. Denne undersøgelse er sat i værk for at belyse dette. 
 
Formålet med undersøgelsen er således at tilvejebringe et kvalificeret vi-
densgrundlag om forældrene, der kan være en hjælp til Undervisningsmini-
steriet, de regionale vejledningscentre, Ungdommens Uddannelsesvejledning 
og andre i forhold til at kunne målrette vejledningsindsatsen og udvikle ser-
vices målrettet forældres behov. 
 
 

4.2 Undersøgelsens metode 
Undersøgelsens datagrundlag er en spørgeskemaundersøgelse blandt foræl-
dre til børn i alderen 13 – 20 år. Vi har gennemført telefonisk interview med 
i alt 1.402 forældre i undersøgelsen.  
 
Forældrenes svar er efterfølgende blevet analyseret, bl.a. ved hjælp af en 
klyngeanalyse. Klyngeanalysen tager udgangspunkt i en række karakteristika 
ved børnene, som forældrene har beskrevet dem i interviewene. Analysestra-
tegien er, at beskrive forældrenes sammensætning, adfærd og behov på 
baggrund af karakteristika ved deres børn. Idéen er, at undersøgelsen skal 
kunne give vejlederne forhåndsviden om forældrene ud fra børnenes profil, 
da vejlederne har større viden om børnene end om forældrene.  
 
Klyngeanalysen er anvendt til at identificere fire profiler af børn med tilhø-
rende forældre.  
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Udover spørgeskemaundersøgelsen kommer syv fokusgrupper med forældre 
afholdt fem steder i landet samt ti dybdegående telefoninterview med foræl-
dre. Fokusgrupper og interview er gennemført med afsæt i de fire profiler af 
børn og deres forældre, som er identificeret på baggrund af klyngeanalysen. 
Det vil sige, at forældrene i seks af de syv fokusgrupper er rekrutteret fra 
samme profil, mens den syvende fokusgruppe var sammensat på tværs af 
profilerne.  
 
I bilag uddybes metoden yderligere for særligt interesserede. 
 
 

4.3 Rapportstruktur 
Nedenfor præsenterer vi en oversigt over rapportens indhold: 
 

• I kapitel 5 præsenterer vi resultaterne af undersøgelsen i forhold til 
valgsituationen, herunder forældrenes rolle og behov for viden, samt 
deres værdier og involvering mv. 

 
• I kapitel 6 præsenterer vi en oversigt over de fire profiler af foræl-

dre, som vi i analysen har identificeret, og den analytiske baggrund 
for profilerne. 

 
• I kapitel 7 – 10 præsenterer vi de fire profiler hver for sig. 

 
I bilag præsenteres undersøgelsens metode nærmere. 
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5. Forældre og vejledning  

I dette afsnit præsenterer vi resultaterne af undersøgelsen. I vores analyse 
har vi søgt efter sammenhænge, der kan forklare adfærd, holdninger og ra-
tionaler i forbindelse med forældre og deres børns valg af uddannelse. Hvor 
der i data optræder sådanne sammenhænge er de præsenteret i teksten.  
 
Først præsenteres temaet ”Det rigtige valg” i afsnit 5.1. Her analyserer vi 
forældrenes foretrukne uddannelsesvalg, og børnene valgkompetencer og 
afklarethed.  
 
Dernæst præsenteres temaet ”Forældrenes rolle i vejledningen” i afsnit 5.2. 
Her analyserer vi forældrenes involvering i vejledning af deres børn, og for-
ældrenes værdier for valg af uddannelse og arbejde.  
 
Endeligt præsenteres temaet ”Forældres behov for viden og vejledning” i 
afsnit 5.3. Her analyserer vi forældrenes viden om uddannelser og arbejde, 
og de informationskilder de benytter til at hente viden, samt de behov de 
har i forbindelse med at tale om uddannelse og arbejde med deres børn.  
 
 

5.1 Det rigtige valg 
 

5.1.1 Forældres foretrukne uddannelsesvalg 
 
De fleste forældre foretrækker, at deres børn skal have en videregående 
uddannelse. Uddannelsesvalg hænger tæt sammen med forældrenes egen 
uddannelse. 
 
41 % af forældrene foretrækker, at deres børn ender med at få en mellem-
lang eller lang videregående uddannelse. 19 % foretrækker erhvervsuddan-
nelse. Flere forældrene til piger foretrækker en mellemlang videregående 
uddannelse for deres barn, mens flere forældre til drenge foretrækker, at 
deres barn får en erhvervsuddannelse. I øvrigt svarer 26 % ved ikke på 
spørgsmålet, jf. tabel 5.1: 
 
Tabel 5.1: Hvilken uddannelsesbaggrund ville du personligt fore-
trække, at dit barn ender med at have? 
N= 1.388  Procent 
Lang videregående uddannelse 17 
Mellemlang videregående uddannelse 24 
Kort videregående uddannelse 1 
Erhvervsuddannelse og lign. 19 
Gymnasial uddannelse 3 
Andet 9 
Ingen/Folkeskolens afgangsprøve 0 
Ved ikke 26 
Total 99 

 
Lidt flere børn foretrækker selv, ifølge forældrene, en mellemlang eller lang 
videregående uddannelse (53 %) eller en erhvervsuddannelse (26 %). Flest 
piger foretrækker en mellemlang videregående uddannelse (37 % piger mod 
24 % drenge), mens fleste drenge foretrækker en erhvervsuddannelse (34 
% drenge mod 16 % piger). 
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Ikke overraskende hænger barnets karaktergennemsnit sammen med foræl-
drenes ønsker for og vurderinger af hvad børnene foretrækker, idet børn (og 
deres forældre) med et gennemsnit på 9 og derover i markant højere grad 
end andre er orienteret mod videregående udannelser, mens de for børn 
med et karaktergennemsnit på 6 - 8,9 i markant højere grad er orienteret 
mod erhvervsuddannelser.2 
 
81 % af forældrene angiver, at det slet ikke er vigtigt, at barnet følger fami-
lietraditioner for valg af uddannelse og arbejde. En nærmere analyse viser, 
at det primært er mødre med en lang videregående uddannelse, der lægger 
vægt på familietraditioner.  
 
Forældrenes forventninger til hvilken uddannelse deres børn ender med at 
få, har en stor sammenhæng med egne uddannelser: 
 

• 71 % af forældre med en længerevarende videregående uddannelse 
forventer, at deres børn også ender med at få det 

• 69 % af de forældre med en mellemlang videregående uddannelse 
forventer, at deres børn også ender med at få det 

• 50 % af forældre med en kort videregående uddannelse forventer, at 
deres børn også ender med at få det 

• 82 % af de faglærte forældre forventer, at deres børn også ender 
med at blive det 

• 48 % af forældre med en gymnasial uddannelse som det højeste for-
venter, at deres børn også ender med det 

 
53 % af forældrene til børn i grundskolen forventer, at det er mest realistisk, 
at barnet går i gang med en gymnasial uddannelse. 17 % finder en er-
hvervsuddannelse mest realistisk, jf. tabel 5.2: 
 
Tabel 5.2: Hvad tror du er mest realistisk, at dit barn gør efter 
grundskolen i forhold til uddannelse og arbejde? 
N= 847  Procent 
Erhvervsuddannelse 17 
Gymnasial uddannelse 53 
SOSU-uddannelse 1 
Anden ungdomsuddannelse 1 
Arbejde 6 
I individuelt forløb mv. 2 
Rejser og udlandsophold 2 
Arbejdsløshed 0 
Andet 7 
Ved ikke 11 
Total 100 

Note: Individuelle forløb mv. omfatter brobygningsforløb, erhvervsgrunduddannelse 
(EGU), husholdnings- og håndarbejdsskoler, produktionsskoler, TAMU, børn uden for 
uddannelse, folkehøjskoler mv., og unge i ordinær beskæftigelse. 
 
Resultaterne bekræfter eksistensen af social arv i uddannelsessystemet, om 
end de er baseret på forældres forventninger til deres børns uddannelsesni-
veau, ikke børnenes faktiske uddannelsesniveau. 
 

                                               
2 Opgjort på spørgsmålet: ”Hvad er/var dit barns karaktergennemsnit i grundskolen i 
den klasse, barnet går i, eller sidst gik i?” 



 

Rapport: Undersøgelse af Forældre og vejledning 

16 

5.1.2 Børns valgkompetencer og afklarethed 
 
Relativt få forældre mener, at deres børns valgkompetencer er høje, og at 
børnene er sikre på det valg, de har truffet. Forældrene er dog generelt ikke 
bekymrede for fremtiden.  
 
Valgkompetence 
Kun 31 % af forældrene vurderer, at deres barn i høj grad er i stand til at 
træffe valg om uddannelse og arbejde i betydningen at barnet kan overskue 
valgmulighederne og deres konsekvenser. Andre 35 % finder at det er til-
fældet i nogen grad.  
 
Følgende forældre har den mest positive vurdering af børnenes valgkompe-
tencer:  

 
• Forældre med børn under en erhvervsuddannelse 
• Forældre med børn, der har høje karakterer i skolen 
• Forældre med børn, der er orienteret mod videregående uddannelser  
• Forældre, der vurderer, at deres børn i høj grad er sikre på deres valg 

af uddannelse,  
• Forældre, der vurderer, at deres børn i høj grad har et realistisk billede 

af egne evner 
• Forældre, der selv er ufaglærte 

 
Hele 88 % af forældrene vurderer i høj grad eller nogen grad at deres barn 
har et realistisk billede af egne evner til at kunne vælge uddannelse og ar-
bejde.  
 
Afklarethed 
94 % af forældrene mener, at deres barn er meget motiveret eller motiveret 
for at gennemføre den uddannelse, det er i gang med. 
 
En relativ stor gruppe forældre vurderer dog, at deres børn ikke er sikre på 
at deres valg af uddannelse og arbejde var det rigtige. Kun 41 % vurderer i 
høj grad at deres barn på nuværende tidspunkt er sikker på det valg af ud-
dannelse og arbejde det har truffet. Andre 31 % svarer i nogen grad. 30 % 
vurderer, at barnet i mindre grad eller slet ikke er sikker på det nuværende 
valg, jf. tabel 5.3: 
 
Tabel 5.3: I hvilken grad vurderer du, at dit barn på nuværende tids-
punkt er sikker på, at hans/hendes valg af uddannelse og arbejde er 
rigtigt? 
 
N=1.388 Procent 
I høj grad 41 
I nogen grad 31 
I mindre grad 19 
Slet ikke 10 
Total 101 

 
Forældre til børn i erhvervsuddannelser er markant mere positive i deres 
vurdering end gennemsnittet. Herudover er følgende grupper af forældre 
mere positive i deres svar:  
 

• Forældre til børn i gymnasier 
• Forældre til børn, der er meget motiverede for den nuværende uddan-

nelse 
• Forældre til børn, der i høj grad er i stand til at træffe et valg 
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• Forældre til børn, der har et realistisk billede af egne evner 
• Forældre til børn, der ikke er bekymrede for fremtiden 

 
90 % af børnene har ikke afbrudt et uddannelsesforløb på noget tidspunkt, 
mens 10 % har afbrudt et eller flere forløb. Af disse har otte ud af ti afbrudt 
ét forløb, mens de resterende to eller tre gange har afbrudt et uddannelses-
forløb. For 35 % af de børn, der har afbrudt et uddannelsesforløb, var årsa-
gen, at det var et forkert uddannelsesvalg. 13 % angiver årsagen til at være 
mobning eller dårligt socialt klima, andre 13 % var uddannelsestrætte og 
ønskede ikke mere uddannelse. Kun 4 % angiver årsagen til at være, at de 
ikke kunne få en praktikplads. 
 
Bekymring 
Undersøgelsen viser, at selv de forældre, hvis børn ikke er afklarede om valg 
af uddannelse og arbejde, ikke er bekymrede for børnene. 82 % svarer sam-
let, at de slet ikke er bekymrede eller er lidt bekymrede, mens 10 % er be-
kymrede og 7 % er meget bekymrede (i alt 17 %).  
 
Adspurgt om de mener, at deres børn er bekymrede for fremtiden med hen-
syn til uddannelse og arbejde, angiver 89 %, at deres børn slet ikke er be-
kymrede eller er lidt bekymrede.  
 
Resultaterne om bekymring viser nogle kønsforskelle blandt hhv. forældre og 
børn.  
 
Hvad angår forældrenes bekymring på deres børns vegne viser resultaterne, 
at der er en vis kønsforskel med hensyn til, om der er tale om en søn eller 
datter. Således er bekymringen højere blandt forældre, der har drenge (21 
%), end blandt forældre, der har piger (13 %).  
 
Undersøgelsen viser også en kønsforskel i forældres vurdering af, i hvilken 
grad deres børn bekymrer sig for deres fremtidige uddannelse og arbejde. 
Flere drenge (67 %) er slet ikke bekymrede sammenlignet med piger (57 
%).  
 
Endelig viser undersøgelsen en kønsforskel med hensyn til om det er barnet 
eller dets forælder, der bekymrer sig mest. Således er forældre til drenge 
relativt mere bekymrede end deres børn, sammenlignet med forældre til 
piger. 
 
 

5.2 Forældrenes rolle i vejledningen 
 

5.2.1 Forældres involvering i vejledning af deres børn 
 
Relativt flere af de forældre, der taler ugentligt med deres børn om uddan-
nelse og arbejde, er bekymrede for deres børn, og børnene er relativt min-
dre afklarede og motiverede. 
 
Samtale om uddannelsesvalg 
Resultaterne viser, at de fleste forældre taler jævnligt med deres børn om 
uddannelse og arbejde: 32 % af forældrene taler ugentligt med deres børn 
om dette, og andre 37 % taler månedligt med børnene, jf. tabel 5.4: 
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Tabel 5.4: Hvor ofte taler du typisk om valg af uddannelse og arbejde 
med dit barn? 
 
N= 1.393 Procent 
Aldrig 2 
Sjældnere end hvert halve år 5 
Hvert halve år 7 
Hvert kvartal 15 
Hver måned 37 
Hver uge 32 
Ved ikke 1 
Total 99 

 
Ikke overraskende taler flere mødre end fædre ugentligt med deres børn om 
valg af uddannelse og arbejde. Flere andre undersøgelser peger på samme 
tendens til, at mødre er mere involveret i valg af uddannelse og arbejde end 
fædre.  
 
Undersøgelsen viser, at flere blandt følgende grupper af forældre taler 
ugentligt med deres barn om valg af uddannelse og arbejde:  
 

• Forældre, der er meget bekymrede for deres børns valg af uddannelse 
eller arbejde 

• Forældre, der vurderer, at deres børn er usikre på deres valg af ud-
dannelse eller arbejde 

• Forældre til børn, der klarer sig relativt dårligt i skolen 
 
Disse sammenhænge indikerer, at oplevelsen af et aktuelt eller fremtidigt 
problem får forældre og børn til at tale oftere sammen om valg af uddannel-
se og arbejde. Dette billede er dog ikke helt entydigt, da en gruppe forældre 
til afklarede børn også taler ugentligt med deres børn om valg af uddannelse 
og arbejde.  
 
Fokusgrupperne viser, at det ofte er barnet, der tager initiativ til samtalerne 
om valg af uddannelse og arbejde, og at det ofte sker i forbindelse med akti-
viteter i skolen som praktik, brobygning og forestående vejledningssamtaler.  
 
Enighed mellem forældre og børn 
80 % af forældrene angiver, at de er enige eller meget enige med barnet 
om, hvad det skal vælge. Kun 4 % er uenige eller meget uenige, mens de 
resterende 16 % svarer hverken enige eller uenige.  
 
Undersøgelsen viser en sammenhæng mellem enigheden blandt forældre og 
børn og fagligt niveau, afklarethed, motivation, og bekymring for fremtiden. 
Resultaterne viser eksempelvis, at der er relativt højere enighed blandt for-
ældre og børn om, hvad barnet skal, blandt de hvor barnet er meget motive-
ret for at gennemføre den uddannelse, barnet er i gang med, og for børn 
med et karaktergennemsnit på 10 og derover.  
 
Omvendt er der relativt mindre enighed blandt de, hvor forældrene er meget 
bekymrede for deres børns fremtid eller mener at børnene selv er meget 
bekymrede, samt blandt de, hvor forældrene angiver, at børnene slet ikke er 
sikre på, at deres nuværende valg er rigtigt, og de hvor forældrene mener at 
børnene slet ikke har et realistisk billede af egne evner.  
 
Blandt de forældre, der har børn i ungdomsuddannelser eller efterskoler/frie 
grundskoler, er enigheden mellem forældre og børn om, hvad børnene skal, 
større end blandt de, hvor barnet går i folkeskolen eller individuelle forløb 
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mv3. Det kan formentlig forklares ved, at de, der er i individuelle forløb mv. 
fortsat står overfor en række valg, hvilket også gør sig gældende for børn i 
folkeskolen, der ikke er helt så gamle og står overfor nogle grundlæggende 
valg om, hvilken vej de skal gå. En større enighed blandt forældre og børn 
for børn på efterskoler/frie grundskoler kan formentlig forklares med, at 
mange efterskoleelever ved, at de skal på gymnasiet.4 
 
Overordnet kan det altså konkluderes, at børn der klarer sig godt på deres 
uddannelse og/eller som er motiverede for at fuldføre den, oftere er enige 
med deres forældre, sammenlignet med usikre/bekymrede børn, og med 
børn der ikke har et realistisk billede af egne evner. 
 
Dette bekræftes også i en anden nyere undersøgelse, der viser, at børn op-
lever stor valgfrihed i forhold til forældrene, så længe ’alt kører efter planen’. 
Men at forældre-påvirkningen bliver mere synlig i de tilfælde, hvor den unge 
reelt er i tvivl, fx fordi deres forestillede uddannelsesvalg viser sig uigennem-
førlige, eller fordi forældrene finder valgene problematiske.5  
 
Forældres ønske om involvering 
75 % af forældrene ønsker at være meget involveret eller involveret i deres 
barns valg af næste uddannelse. Ønsket om involvering er faldende med 
alder, idet forældre til børn på 18 år og derover i mindre grad ønsker at væ-
re involveret end andre forældre.  
 
Ønsket om involvering er relativt højere for forældre til børn, der klarer sig 
dårligt i skolen, og børn der efter forældrenes vurdering mest realistisk 
kommer i et individuelt forløb efter næste valg af uddannelse eller aktivitet 
(efter grundskolen). Tilsvarende er ønsket om involvering højere end gen-
nemsnitligt for forældre til børn, der er meget bekymrede for deres børns 
fremtid eller vurderer, at børnene er meget bekymrede. Dette kan formentlig 
forklares ved, at disse børn og forældre oplever, at de står overfor en væ-
sentlig udfordring i forhold til at få taget det rigtige valg, fordi barnet hidtil 
ikke har haft så mange succesoplevelser i skolen, og/eller har været igen-
nem andre store udfordringer, der nu gør det vigtigt, at barnet kommer godt 
videre i uddannelsessystemet.  
 
I fokusgrupperne udtrykker flere bekymrede forældre i den forbindelse, at 
det især er vigtigt for dem, at børnene får valgt en uddannelse, der kan give 
dem nogle succesoplevelser. Forældrene er derfor meget involverede i at 
sparre med barnet om hvilke uddannelser, barnet synes er interessante, og 
hvilke uddannelser der ikke stiller urealistisk høje krav til barnets formåen. 
 

5.2.2 Forældres værdier i valg af uddannelse og arbejde 
 
Undersøgelsen viser, at forældrene generelt mener, at barnets interesser og 
prioriteter bør være afgørende for valg af uddannelse og arbejde.  
 
Barnets interesser styrende 
Stillet overfor et scenario, hvor forældrene er meget uenige i deres barns 
uddannelsesønske, og hvor valget står mellem at støtte barnet i dets eget 

                                               
3 Individuelle forløb, arbejde mv. omfatter brobygningsforløb, erhvervsgrunduddannel-
se (EGU), husholdnings- og håndarbejdsskoler, produktionsskoler, TAMU, børn uden 
for uddannelse, folkehøjskoler mv., og unge i ordinær beskæftigelse. 
4 Jf. Rambøll Managements evaluering af 10. kl. loven for Undervisningsministeriet, 
2003. 
5 Unges valg af uddannelse og job, Center for ligestillingsforskning, 2004. 
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uddannelsesønske og at fastholde at barnet bør vælge anderledes, er foræl-
drene helt enige om, at det første må gælde (99 % svarer dette).  
 
I forlængelse heraf er 2/3 i høj grad enige i, at det er vigtigt at sige at ”bar-
net selv må bestemme”. En anden 1/3 svarer, at dette i nogen grad er vig-
tigt, jvf. tabel 5.5:  
 
Tabel 5.5: I hvilken grad er du enig I følgende udsagn? ”Når man 
som forældre taler med sit barn om uddannelsesvalg, er det især 
vigtigt…” 
N=1.379 I høj 

grad 
I nogen 

grad 
I mindre 

grad 
Slet 
ikke 

Total 

At sige at "barnet selv må be-
stemme" 

64 33 3 0 100 

At forholde sig kritisk til bar-
nets ønsker (udfordre ønsker-
ne) 

40 44 11 6 101 

At få barnet til at vælge det, 
man som forælder kan se er 
det rigtige 

5 20 31 44 100 

 
Som det fremgår af tabel 5.5, erklærer 25 % sig alligevel i høj grad eller 
nogen grad enige i, at det er vigtigt ”at få barnet til at vælge det, man som 
forælder kan se er det rigtige”.  
 
Samtidig mener 84 % at det i høj grad eller nogen grad er vigtigt at forholde 
sig kritisk til barnets ønsker.  
 
Fokusgrupperne bekræfter dette billede. Stort set alle forældre giver udtryk 
for, at barnets interesser skal være bestemmende for deres valg. Blandt de 
forældre, hvis børn er afklarede om deres valg af uddannelse og arbejde, 
udfordrer nogle kritisk de valg, børnene kommer frem til for at sikre refleksi-
on over valget, mens andre accepterer afklaretheden.  
 
Blandt de forældre, hvis børn ikke er afklarede, handler det om at forsøge at 
hjælpe børnene til at finde ud af, hvad interessen er. Hovedparten af foræl-
drene siger, at man ikke skal presse børnene til noget, de ikke har lyst til, 
fordi resultatet vil blive dårligt. Det store frafald fra uddannelser nævnes af 
mange forældre som eksempel på, at der ikke kommer noget godt ud af at 
presse børnene imod deres vilje. Mange forældre til uafklarede børn nævner 
endvidere, at hvis børnene oplever et pres fra forældrene, lukker de for vil-
jen til at snakke om emnet.  
 
Blandt mange forældre eksisterer et ønske om at påvirke børnene. Fokus-
grupperne viser, at forældrene især træder i karakter, hvis børnenes ønsker 
afviger meget fra forældrenes præferencer. Mange forældre vil reagere, hvis 
deres barn ikke ønsker at tage en ungdomsuddannelse. Fokusgrupperne 
viser også eksempler på forældre, der i større eller mindre omfang har rea-
geret på uddannelses- eller erhvervsønsker fra børnene, som de har fundet 
for ”eksotiske” (studievært, musikkonservatoriet og hajforsker).  
 
Trods dette siger alle forældre i fokusgrupperne, at de i sidste ende accepte-
rer børnenes valg, hvis børnene giver udtryk for, at deres beslutning er en-
delig. Dette er reflekteret i de 99 % enighed blandt forældrene refereret 
ovenfor.  
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Paradoks: Barnets selvbestemmelse vs. forældres ønske om at bar-
net træffer ”et godt valg” 
Fokusgrupperne viser hermed et paradoks i forældrenes relation til børnene. 
Resultaterne indikerer, at nogle forældre godt er klar over at det er politisk 
korrekt at give udtryk for, at børnene selv skal vælge - og samtidig vil for-
ældrene gerne påvirke børnenes valg.  
 
Det har været vanskeligt at nå frem til en åben erkendelse i fokusgrupperne 
af dette paradoks – også selv om forældrene kom med udsagn, der afspejler 
paradokset. Det er vores vurdering på baggrund af denne og andre undersø-
gelser, at størstedelen af forældrene finder, at paradokset eksisterer.  
 
Forældrene er i deres samtaler med børnene tvunget til at finde en balance 
mellem de to hensyn. Men forældrene er ikke nødvendigvis selv opmærk-
somme på dette. Denne undersøgelse viser, at paradokset særligt opstår, 
når forældrene mener at børnene orienterer sig mod et valg, som forældrene 
ikke mener børnene kan klare, eller der ikke er tilstrækkeligt gode fremtids-
udsigter med hensyn til jobmuligheder.  
 
Forældrenes teknikker til at påvirke børnene kan være at nævne spændende 
eller afskrækkende eksempler, fortælle positive eller negative historier fra 
branchen, ensidigt spørge ind til om barnet har overvejet ulemperne ved 
uddannelsen og erhvervet i forhold til arbejdstider, stress, beskæftigelse mv. 
Dette bekræftes også af en undersøgelse blandt børn om forældres påvirk-
ning, der viser at den almene forælder-rådgivning sjældent tager form af 
reel tvang, men ofte udarter sig som en højlydt undren, kritiske spørgsmål 
eller lignende, alt efter i hvilken grad barnet udfordrer forældrenes forvent-
ninger. Denne påvirkning kaldes også ’coercion’; dvs. manipulativ tvang.6  
 
Ifølge de eksplorative interview vi har gennemført med vejledere betyder 
den politiske korrekthed blandt forældrene, at deres holdninger og påvirk-
ninger kan være usynlige for vejlederne. Det betyder, at det kan være svært 
for vejlederen at afdække barnets egne præferencer, kompetencer og moti-
vation i forhold til en given uddannelse.  
 
Tendensen til at give klart udtryk for, at barnets selvbestemmelsesret står i 
centrum, bekræftes af spørgeskemaundersøgelsen, hvor forældrene er ble-
vet bedt om at angive de tre vigtigste ting, de mener deres børn skal tage 
hensyn til, når de skal vælge uddannelse. 74 % svarer at uddannelsens ind-
hold skal matche barnets interesser. Dernæst følger sikker beskæftigelse 
efterfølgende, og at uddannelsesniveauet matcher barnets kompetencer, 
som begge angives af ca. 40 %.  
 
Adspurgt om hvad de tror, der er de tre vigtigste ting for deres børn, svarer 
72 % tilsvarende barnets interesser. Herefter følger lønniveau og at uddan-
nelsens niveau matcher kompetencer, begge angivet af 30 %. Forældrene 
mener altså generelt, at børnene vil vælge uddannelse efter interesse, og de 
er enige i denne prioritering, ligesom de er enige i, at børnene skal tage 
hensyn til, at uddannelsens niveau skal matche deres kompetencer. Samti-
dig mener forældrene, at børnene i højere grad vil kigge efter lønniveau end 
sikkerhed i beskæftigelsen som foretrukket af forældrene.  
 
 

                                               
6 Unges valg af uddannelse og job, Center for ligestillingsforskning, 2004. 
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5.3 Forældrenes behov for viden og vejledning 
 

5.3.1 Forældres viden 
 
Forældrene siger generelt, at de mangler viden om uddannelser. Mange siger 
dog også, at de ikke har behov for mere viden.  
 
Som det fremgår af nedenstående tabel 5.6, er der stor variation i forældre-
nes holdning til hvilket vidensniveau de har om uddannelser. Mellem 1/3 og 
2/3 af forældrene siger, at de har begrænset eller ingen viden om diverse 
ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. 2/3 angiver at de har 
stor eller nogen viden om erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, 
og ca. halvdelen om videregående uddannelser.  
 
Tabel 5.6: Hvor stor viden vil du sige, at du har om følgende uddan-
nelser i dag? 
N=1.391 Stor 

viden 
Nogen 
viden 

Begrænset 
viden 

Ingen 
viden 

Total 

Erhvervsuddannelserne 17 48 29 6 100 
De gymnasiale uddannelser 24 41 25 9 99 
SOSU-uddannelserne 25 30 32 14 101 
Andre ungdomsuddannelser 6 30 43 21 100 
Korte videregående uddannelser 9 36 38 17 100 
Mellemlange videregående ud-
dannelser 

17 42 28 13 100 

Længere videregående uddannel-
ser 

15 34 34 17 100 

 
Forældre med en faglært uddannelse ved ikke mere end andre om erhvervs-
uddannelserne, mens forældre med en videregående uddannelse ved mere 
om videregående uddannelser end andre forældre.  
 
Adspurgt om de mener, de har viden nok om uddannelser til at kunne tale 
om dette med deres børn, svarer kun mellem 1/10 og 1/5 af forældrene, at 
de i høj grad har viden nok – alt afhængig af hvilken uddannelse der er tale 
om. Mellem 1/3 og halvdelen siger, at de i mindre grad eller slet ikke har 
viden nok.  
 
Men mellem 1/3 og halvdelen siger omvendt, at de kun i mindre grad eller 
slet ikke har behov for mere viden for at kunne tale om uddannelser med 
deres børn. Resultaterne indikerer altså, at forældrene mener de mangler 
viden om uddannelser, men samtidig mener de ikke, at de har behov for 
mere viden for at kunne tale om uddannelser med deres børn. 
 
Resultaterne viser i den sammenhæng, at flere mødre (23 %) end fædre (15 
%) oplever, at de i høj grad har behov for mere viden om de mange valgmu-
ligheder i forhold til uddannelse og arbejde for at kunne tale om uddannelse 
og arbejde med deres barn. Dette siger dog ikke nødvendigvis noget om de 
faktiske behov for mere viden, idet tallene ikke viser, om mødre reelt har 
mindre viden end fædre, eller om flere mødre end fædre har erkendt, at de 
har et vidensbehov.  
 
Endvidere viser resultaterne, at flere fædre end mødre synes, at de har nok 
viden om erhvervsuddannelserne til at kunne tale om uddannelse med deres 
barn (26 % fædre mod 18 % mødre). Mens situationen er omvendt, når det 
kommer til viden om SOSU-uddannelserne; her føler flere mødre sig i høj 
grad klædt på til snakken sammenlignet med fædre (27 % mødre mod 12 % 
fædre). Dette kan formodentlig forklares ved, at flere fædre end mødre har 
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en erhvervsuddannelse, mens det omvendte forhold er gældende for SOSU-
uddannelser.  
 
17 % af forældrene finder, at de i høj grad har behov for mere viden om, 
hvordan de bedst kan snakke konstruktivt om valg af uddannelse med deres 
barn. Ikke overraskende er dette behov særligt stort blandt forældre, der er 
meget bekymrede for deres børns fremtid. Mens der ikke er den store forskel 
på fædres behov for viden opdelt efter fædrenes uddannelse, skiller mødre 
med en lang videregående uddannelse sig ud blandt mødrene ved, at de i 
langt mindre grad end mødre med andet uddannelsesniveau har behov for 
viden om, hvordan de kan snakke konstruktivt om valg af uddannelse med 
deres børn. 
 
Tabel 5.7: I hvilken grad har du behov for mere viden om følgende 
emner for at kunne tale om uddannelser med dit barn? 
N=1.356 I høj 

grad 
I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet 
ikke 

Total 

Viden om de mange valgmulighe-
der i forhold til uddannelse og 
arbejde 

20 48 21 11 100 

Viden om enkeltuddannelser 
 

19 44 24 13 100 

Viden om muligheder efter ud-
dannelsen i form af beskæftigelse, 
løn, karriere og videreuddannelse 

19 41 26 15 101 

Viden om, hvordan jeg bedst kan 
snakke konstruktivt om valg af 
uddannelse og arbejde med mit 
barn 

17 37 26 21 101 

 
5.3.2 Informationskilder 

 
De mest anvendte informationskilder for forældre er eget arbejde samt In-
ternettet, der er slået igennem som et benyttet medie, forældrene generelt 
også er meget tilfredse med. Samtidig ønsker mange også personlige samta-
ler med vejledere og lærere. 
 
Anvendte informationskilder 
Den mest anvendte kilde til viden om uddannelse og arbejde er for forældre-
ne eget arbejde. 41 % angiver, at dette i høj grad er tilfældet og andre 31 % 
at det i nogen grad er tilfældet (i alt 72 %), jf tabel 5.8. Mødre og fædre 
med en mellemlang eller lang videregående uddannelse har en overgennem-
snitlig høj brug af eget arbejde som kilde til viden.  
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Tabel 5.8: For hver kilde til information vil jeg bede dig om at tage 
stilling til, i hvilken grad du anvender disse kilder til at få viden om 
uddannelse og arbejde? 
N=1.390 

I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I min-
dre 
grad 

Slet 
ikke 

Ved 
ikke 

Total 

Eget arbejde 41 31 11 16 1 100 
Familie og venner 23 50 18 9 1 101 
Hjemmesider om uddan-
nelser og erhverv 

31 32 15 22 1 101 

Skriftlige materialer og 
håndbøger 

17 34 27 21 1 100 

Samtaler med lærere og 
vejledere 

25 40 19 15 2 101 

 
Som det fremgår af tabel 5.8, anvendes hjemmesider i høj grad eller nogen 
grad af 63 % af forældrene, hvilket viser, at dette medium har slået sig fast 
blandt andre medier. Hjemmesider anvendes bredt af forældrene uafhængigt 
af forældrenes uddannelse, husstandsindkomst, størrelse af den by de bor i, 
barnets faglige niveau i skolen eller andet. Dette bekræftes af fokusgrupper-
ne med forældre. 
 
76 % forældre er meget tilfredse eller tilfredse med den information, de får 
fra hjemmesider. Kun 2 % er utilfredse, mens 14 % er hverken tilfredse eller 
utilfredse. Der er ikke forskel på forældrenes tilfredshed afhængig af om de 
selv eller deres børn er bekymrede for fremtiden, om børnene er i stand til 
at træffe et valg af uddannelse eller arbejde, eller andet.  
 
I fokusgrupperne begrunder forældrene generelt tilfredsheden med, at In-
ternettet giver mere opdateret viden end håndbøger. Til gengæld nævner 
flere også, at det kan være svært at bruge nettet, hvis man ikke ved, hvad 
man skal søge efter, og at det kan være svært at få overblik over mulighe-
derne. Nogle forældre kritiserer også, at man kun får de positive sider af 
uddannelserne og jobmuligheder, hvis man søger information på Internettet. 
 
Som det fremgår af tabel 5.8, siger 65 % forældre, at de i høj grad eller 
nogen grad anvender samtaler med lærere og vejledere. Flere mødre end 
fædre angiver dette.  
 
15 % forældre er meget tilfredse med samtaler med lærere og vejledere, og 
andre 55 % er tilfredse.  
 
En forælder siger i øvrigt om uddannelsesmesserne: 
 
”Uddannelsesmesserne er godt hvis det er velforberedt. Jeg har oplevet 
mange gange hvordan nogle forberedte skoleklasser har vidst, hvad de skul-
le spørge om, og har haft en dialog med deres lærer - hvor andre piskede 
igennem, og så var der var gratis kage. Så det kommer an på hvor forberedt 
de er, og det kommer an på den individuelle person.” 
 
Foretrukne informationskilder 
Adspurgt om hvilke kilder de foretrækker at få information fra angiver foræl-
drene helt primært Internettet og personlige samtaler. 65 % angiver Inter-
nettet, og 58 % samtaler. 23 % angiver informationsmøder.  
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Undersøgelsen viser, at forældre til elever, der præsterer fagligt dårligt i 
skolen i højere grad end andre foretrækker personlige samtaler7. Også for-
ældre, der forventer at deres børn skal have en erhvervsuddannelse eller et 
individuelt forløb, foretrækker i højere grad end andre personlige samtaler. 
Det samme gælder for forældre, der angiver, at de slet ikke vurderer, at 
deres børn har et realistisk billede af egne evner i forhold til at kunne vælge 
uddannelse eller arbejde. Ufaglærte mødre og fædre angiver i højere grad 
end andre at de foretrækker personlige samtaler.  
 
Fokusgrupperne bekræfter billedet af at forældre til børn, der ikke er afkla-
rede, og ikke klarer sig godt fagligt i skolen, efterspørger personlige samta-
ler med vejledere. Flere forældre gav således udtryk for, at nogle børn kan 
tale mere åbent med en vejleder om nogle spørgsmål end med forældrene, 
fordi barnet frygter en negativ reaktion fra forældrene. Nogle forældre men-
te også, at lærere og vejledere har bedre muligheder for at afklare børnenes 
faglige kompetencer end forældrene. 
 
Nogle forældre til relativt velfungerende børn efterspørger imidlertid også 
personlige samtaler, idet disse ifølge flere giver mere udbytte end gruppeba-
seret vejledning. Denne vurdering relaterer sig dog i en vis grad til kvaliteten 
af den gruppevejledning, de har mødt. Såfremt den er både dækkende og 
dybdegående, vil nogle af disse forældre ikke efterspørge en mere individua-
liseret vejledning.  
 
 

                                               
7 Den faglige præstation er her opgjort på et karaktergennemsnit på 6 – 6,9 og/eller 
egen angivelse af at børnene klarer sig dårligt eller meget dårligt i dansk, matematik 
og praktiske fag. 



 

Rapport: Undersøgelse af Forældre og vejledning 

26 

6. Fire unge-profiler – og deres forældre 

Undersøgelsen viser, at der børn og forældre kan inddeles i fire overordnede 
profiler med forskellige karakteristika med hensyn til præferencer, viden og 
behov for vejledning. Profilerne er identificeret via en såkaldt klyngeanalyse 
af forældrenes svar i spørgeskemaundersøgelsen. En klyngeanalyse er en 
statistisk-analytisk metode, hvor data analyseres med henblik på at gruppe-
re respondenterne i klynger (grupper) med fælles karakteristika.  
 
Klyngeanalysen er foretaget på baggrund af forældrenes svar i spørgeske-
maundersøgelsen vedrørende deres børns 1) faglige kvalifikationer, 2) per-
sonlige forudsætninger og 3) fremtidsplaner om uddannelse og arbejde. De 
tre centrale dimensioner er operationaliseret i de konkrete spørgsmål, som 
forældrene har svaret på i spørgeskemaet. 
 
I metodebilaget præsenteres metoden yderligere, herunder at metoden na-
turligvis bør anvendes med forsigtighed, idet den angiver statistisk frem-
bragte estimater af grupperinger af forældre og børn. Profilerne tegner et 
skarpt billede af fire forskellige typer forældre og børn. I virkeligheden findes 
der flere typer af forældre og børn. Fx har anden forskning vist, at der findes 
en mindre gruppe af forældre, der ikke lægger vægt på, at deres børn gen-
nemfører en uddannelse. En sådan gruppe er ikke indeholdt i de fire profiler, 
denne undersøgelse tegner. Baseret på andre undersøgelser vurderer Ram-
bøll Management, at denne gruppe af forældre udgør ca. 5 % af danske for-
ældre.8 
 
Gennem klyngeanalysen har vi identificeret fire forskellige forældre-profiler: 
 

• Profil 1, som vi kalder ”Vi er enige om universitetet” 
Ca. 36 % er i profil 1. 

 
• Profil 2, som vi kalder ”Vi er enige om en erhvervsuddannelse” 

Ca. 25 % er i profil 2. 
 

• Profil 3, som vi kalder ”Kan jeg leve op til mor og fars forventnin-
ger?” Ca. 17 % er i profil 3. 

 
• Profil 4, som vi kalder ”Vi er bekymrede for, om jeg kan finde det 

rette”  
Ca. 17 % er i profil 4. 

 
Efter gennemførelsen af klyngeanalysen er de resultater, der fremkom for 
hver forældre-profil blevet efterprøvet i fokusgrupper og dybdegående tele-
foninterview, hvor forældre nuancerede og perspektiverede de vurderinger 
og udsagn, der var udslagsgivne for den pågældende forælder-type. 
 
Nedenfor præsenteres i overbliksform resultaterne for de fire profiler. Tek-
sterne om de enkelte profiler illustrerer forskelle mellem profilerne. Det vil 
sige, at der er særligt fokus på de karakteristika, der adskiller børnene og 

                                               
8 Det er for lille en gruppe til at den træder selvstændigt frem i denne undersøgelse, 
ligesom mange formentlig ikke har lyst til at deltage i en sådan undersøgelse. Derfor 
baseres vurderingen også på viden fra andre undersøgelser. For at gøre plads til den-
ne gruppe, har vi nedjusteret de fire gruppers andele, så de summerer til 95 %. Her-
med indikeres tilstedeværelsen af en gruppe forældre, der altså ikke er dækket i den-
ne undersøgelse.  
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forældrene i en profil fra en eller flere af de øvrige profiler, og hvor resulta-
terne således siger noget distinkt om denne ene profil.  
 
I de efterfølgende kapitler 7 - 10 præsenteres de fire profiler hver for sig. De 
fire forskellige profiler er tegnet klart op på baggrund af tydelige tendenser i 
datamaterialet. Profilerne tegner således et skarpt billede af fire forskellige 
typer af forældre og børn. Virkelighedens verden er naturligvis mere broget 
end som så – der findes mere end fire typer af forældre og børn. Men profi-
lerne har udsagnskraft i forhold til væsensforskellige karakteristika ved for-
skellige typer af børn/forældre.  
 
Hvert af de fire kapitler om profilerne præsenterer centrale karakteristika 
ved den enkelte børne- og forælder-type. Hver profil indeholder desuden tre 
virkelige (men anonyme) forældre-historier om en forælders oplevelse af 
hans eller hendes barns valgsituation med hensyn til uddannelse og arbejde. 
Hvert kapitel afsluttes desuden med en fakta-boks, der giver en oversigt 
over centrale tal for den enkelte profil baseret på forældrenes besvarelser i 
spørgeskemaet. 
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Profiloversigt 

 Profil 1 
”Vi er enige om univer-

sitetet” 

Profil 2 
”Vi er enige om en 

erhvervsuddannelse” 

Profil 3 
”Kan jeg leve op til 
mor og fars forvent-

ninger?” 

Profil 4 
”Vi er bekymrede for, 
om jeg kan finde det 

rette” 
Beskrivelse 
af de unge i 
profil  

• Bogligt gode, afklare-
de, skal i gymnasiet 
og derefter på en vi-
deregående uddan-
nelse 

• Vil ikke involvere 
forældrene så meget 

• Meget motiverede for 
at gennemføre den 
uddannelse, de er i 
gang med 

• Sikre på deres valg af 
uddannelse 

• Praktisk gode, men 
bogligt dårlige, 

• Sikre på deres valg 
af ungdoms-
uddannelse 

•  Fortsætter ofte på 
en erhvervs-
uddannelse 

• Lytter gerne til råd 
om præcist valg af 
uddannelse 

• Klarer sig relativt 
gennemsnitligt i 
grundskolen 

• Bogligt orientere-
de, vil gerne videre 
på gymnasiale ud-
dannelser og på 
længere sigt på en 
mellemlang vide-
regående uddan-
nelse 

• Har måske ikke 
evnerne eller viljen 
til en videregående 
uddannelse 

• Finder forældrene 
styrende 

• Under middel i 
både boglige og 
praktiske fag i 
skolen 

• Uafklarede om 
valg af ungdoms-
uddannelse 

• Relativt mange 
frafaldne 

• Usikre og bekym-
rede for egen 
fremtid 

• Lader sig styre af 
forældrene 

Forældrenes 
baggrund  

• Forældrene er relativt 
højtuddannede 

• Forældrene er fag-
lærte eller ufag-
lærte 

• Forældrene er hø-
jere uddannet end 
gennemsnit  

• Mor har en mellem-
lang videregående 
uddannelse og far 
er faglært  

Forældrenes 
involvering 

• Børn og forældre er 
ubekymrede, og bør-
nene er selv stærkt 
engagerede i valg af 
uddannelse 

• Forældrene har tillid 
til børnenes beslut-
ningskompetence, 
men vil meget gerne 
inddrages i beslut-
ningsprocessen 

• Forældrene er relativt 
meget involverede. 
Men i profil 1 står 
forældrene over for 
børn, der ofte ved, 
hvad de vil, og hvor 
børnene ikke giver 
forældrene så meget 
plads i beslutnings-
processen 

• Børn og forældre 
oplever ikke van-
skelighederne i de 
boglige fag som et 
stort problem, da 
det typisk er afkla-
ret, at barnet skal 
have en erhvervs-
uddannelse  

• En del børn er 
faldet fra skoler og 
uddannelser, men 
forældrene er ikke 
så bekymrede om 
fremtiden, fordi de 
stoler på, at barnet 
nok skal finde den 
rette erhvervs-
uddannelse 

• Forældrene er lidt 
bekymrede for, om 
deres barn kan 
klare sig på ud-
dannelsen, og om 
barnet er motive-
ret nok  

• Forældrene er rela-
tivt styrende og 
ambitiøse på bør-
nenes vegne  

• Forældre og børn 
er bekymrede for 
barnets fremtid, 
fordi barnets 
kompetencer ikke 
helt står mål med 
drømmene hos 
forældrene og 
børnene  

• Forældrene er de 
mest styrende i 
undersøgelsen, 
fordi de oplever, 
at barnet ikke 
selv er udfarende 
nok, og fordi de 
har erfaringer for, 
at barnet ofte 
støder på pro-
blemer  
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 Profil 1 
”Vi er enige om univer-

sitetet” 

Profil 2 
”Vi er enige om en 

erhvervsuddannelse” 

Profil 3 
”Kan jeg leve op til 
mor og fars forvent-

ninger?” 

Profil 4 
”Vi er bekymrede for, 
om jeg kan finde det 

rette” 
Viden  
 

• Oplever at have stor 
viden om og overblik 
over uddannelsessy-
stemet. 

• Har behov for enkelte 
facts, som de selv 
kan finde på Internet-
tet. 

• Har relativt svært 
ved at overskue 
uddannelsessy-
stem – især i for-
hold til gymnasiale 
og videregående 
uddannelser.  

• Forældre til afkla-
rede børn er min-
dre interesseret i 
yderligere viden.  

• Oplever at have 
et relativt godt 
kendskab til ud-
dannelsessyste-
met. 

• Forældrene efter-
lyser viden om, 
hvorvidt børnene 
kan klare sig på 
den pågældende 
uddannelse.  

• Er meget interes-
serede i alle typer 
af viden om ud-
dannelse. 

• Relativt godt over-
blik over erhvervs-
uddannelser og 
SOSU 

• Relativ begrænset 
viden om gymna-
siale og videregå-
ende uddannelser. 

• Vil gerne have mere 
viden i form af 
overblik over ud-
dannelsessystemet, 
muligheder efter 
uddannelsen og 
hvordan man kon-
struktivt kan tale 
med barnet 

Profilens 
særlige 
værdier 
mht. valg af 
uddannelse 

• Barnets interesser. 
• Muligheder for inte-

ressant arbejde efter-
følgende.  

• Barnets interesser 
• Mulighed for vide-

reuddannelse 
• Arbejdsmiljø i ef-

terfølgende jobs  

• Barnets kompeten-
cer  

• At barnet trives og 
har det godt  

• Sikker beskæftigel-
se 

• Barnets kompeten-
cer  

• Barnets trivsel  
• Lønniveauet 

Anbefalinger 
til vejled-
ningen 

• Facts om uddannel-
sessystemet finder 
selv, men de vil gerne 
have en coach-type til 
at afklare, hvilken 
uddannelse, der bedst 
realiserer deres frem-
tidsdrømme.  

• Gider ikke generelle 
informationsmøder. 

• Vil gerne tale med 
en, der har stor 
indsigt i erhvervet 
- allerhelst prak-
tisk erfaring - og 
som kan hjælpe 
med at finde en 
praktikplads. 

 

• Efterlyser personlig 
vejledning af en 
vejleder med et 
godt personligt og 
fagligt kendskab til 
barnet.  

• Fakta om uddan-
nelsessystemet 
kan de godt selv 
finde – men de vil 
gerne vide om der 
er noget de har 
overset 

 

• Efterspørger en 
vejleder, der kom-
binerer personligt 
og fagligt kendskab 
til barnet med prak-
tiske oplysninger 
vedrørende uddan-
nelsen.  

• Vil gerne vide noget 
om hvordan man 
snakker konstruk-
tivt med sit barn 

 

Forældre i 
vejledning 

• Coach-typen, der 
gerne vil være spar-
ringspartner – men 
også stærke forsøg 
på styring 

• Praktisk hjælper 
med viden og kon-
takter 

• Styrende, vil lede 
børnene mod mål, 
der måske er for 
ambitiøse 

• Bekymrede og der-
for overtager de 
styringen, fordi 
børnene ikke rigtig 
tager initiativ og ik-
ke helt ved hvad de 
vil 
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7. Profil 1: ”Vi er enige om universitetet” 

Jurist Ulla og sønnen Ulrik, der ville på gymnasiet 
Ulla er jurist, arbejder som chefkonsulent og er mor til 18-årige Ulrik, der går i 2.g. på 
et gymnasium. Ulrik har ikke fået et valg om han skulle have en ungdomsuddannelse; 
det er et ’must’ i forældrenes øjne. Ulla har sat sig meget ind i de forskellige ung-
domsuddannelser og bevidst forsøgt at præsentere forskellige muligheder for Ulrik – 
der er jo så mange spændende uddannelsesmuligheder. Ulrik ville dog det på almene 
gymnasium – han nægtede pure at tage til informationsmøder, fordi han var fast be-
sluttet fra start. Ulrik var så afklaret at han ikke havde behov for at drøfte gymnasie-
valget med sine forældre. Ulla ville gerne være mere involveret i sin søns uddannel-
ses-overvejelser, for hun synes at Ulrik skulle kende til alle alternativerne. Men hun 
har haft svært ved at trænge igennem. Ulla har så prøvet at påvirke Ulriks valg af linie 
på gymnasiet, da hun mener at det er bedre at være matematisk end sproglig stu-
dent, fordi den matematiske profil giver bedre muligheder efterfølgende. Det har Ulrik 
lyttet til. Ulla siger at det har været vigtigt for hende at Ulrik også snakkede med 
kammerater, lærere og vejledere om uddannelsesvalget, så han fik nogle forskellige 
perspektiver på.  
 
Profil fra fokusgruppe; navnene er opdigtede 

 
Børnene klarer sig godt i skolen 
Børn i profil 1 er primært 14-19 år. Der er en lille overvægt af piger, og de 
fleste bor hjemme. De fleste går i gymnasiale uddannelser. De klarer sig 
godt i skolen – det er dem der klarer sig bedst af de fire profiler. De fleste 
skal have en lang eller mellemlang videregående uddannelse.  
 
Kun få har afbrudt en uddannelse. De er meget motiverede for at gennemfø-
re den uddannelse, de er i gang med, og de er sikre på det valg de har truf-
fet. Endvidere vurderer forældrene deres børns valgkompetence som høj, 
idet de mener, at børnene er i stand til at træffe valg om uddannelse og ar-
bejde, og at de har et realistisk billede af egne evner. Profil 1 børnene har på 
disse spørgsmål en score, der ligger markant over gennemsnittet sammen-
lignet med de øvrige profiler. 
 
Forældre med en videregående uddannelse 
Mange profil 1 forældre har en videregående uddannelse – mødrene i endnu 
højere grad end fædrene. De er spredt relativt bredt på indkomstgrupper, 
men har dog en gennemsnitlig husstandsindkomst, som er den højeste af de 
fire profiler, ligesom de i højere grad end andre bor i kvarterer, hvor de fle-
ste husstande har en høj husstandsindkomst.  
 
Forældrene vil gerne involveres – men børnene kan selv 
Hverken forældre eller børn er ifølge forældrene bekymrede for fremtiden 
med hensyn til uddannelse og arbejde. Forældrene vil på den ene side gerne 
involveres, og på den anden side vil de gerne give børnene plads til selv at 
træffe beslutningen om hvad de skal. Da børnene generelt er ret afklarede, 
bliver forældrene ikke involveret så meget i afklarings- og beslutningspro-
cessen, som de gerne ville.  
 
Forældrene pointerer stærkt nødvendigheden af, at børnene får en ung-
domsuddannelse, idet et normalt uddannelsesforløb i deres øjne tidligst 
stopper efter ungdomsuddannelsen. Men herefter er det angiveligt op til 
barnet at vælge uddannelse. Forældrene forsøger at blande sig med gode 
råd og engagement i at opsøge information, men oplever ofte at deres børn 
ikke vil lytte, fordi de allerede har fundet ud af hvad de vil. Forældrene ople-
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ver således, at den selvstændighed opvæksten har givet børnene også fører 
til, at de som forældre ikke involveres så meget, som de gerne ville.  
 
Som en forælder siger: 
 
”Vi har været diktatoriske med ungdomsuddannelse, og sagt at det var et 
must. Men jeg har læst den 100-siders vejledning, så det ikke var min egen 
erfaring, der skulle guide dem. Men de valgte det almene gymnasium. De 
måtte selv vælge ungdomsuddannelse… Men det næste step er jo så, hvad 
de skal efter ungdomsuddannelsen. Det er mere sparringsrollen nu. Jeg har 
lagt vægt på, at de skal vælge med hjertet. Interessen skal drive dem. Det, 
man har interesse for, er også tit det man har gode evner inden for.” 
 
Præsten Birte og datteren Katrine, der ikke syntes mor skulle bestemme! 
Birte er først uddannet operasanger og senere præst, som hun i dag arbejder som. 
Hendes holdning er, at en ungdomsuddannelse er obligatorisk for hendes tre børn. 
Samtidig synes Birte, at man ikke ved særlig meget om uddannelsesmulighederne 
som 16-årig, og at mor derfor véd bedst. Birtes tre børn har alle været på dét beta-
lingsgymnasium, som forældrene anbefalede. Birte syntes, at datteren Katrine skulle 
på en videregående uddannelse, da hun blev student. Men Katrine mente ikke, at 
hendes mor skulle blande sig i det, og så tog Katrine til udlandet i et år. Nu er Katrine 
kommet hjem igen, og Birte har søgt information på Internettet og snakket med to 
vejledere, hun kender, så hun kan komme med forslag til Katrine. Birte synes at man 
som forældre bør vejlede sine børn. Birte synes stadig, at Katrine skal på en videregå-
ende uddannelse – men det er vigtigt at Katrine vælger retning med hjertet. Birte er 
ikke bekymret på sine børns vegne med hensyn til fremtiden. De skal nok klare sig. 
Men det er vigtigt, at de også taler med en vejleder uden at hun er med, for de skal 
lære at formulere sig selv. Birte synes især, at gruppesessioner og uddannelsesmesser 
har været gode informationskilder; de har været en super øjenåbner for børnene og et 
samtaleemne ved middagsbordet.  
 
Profil fra fokusgruppe; navnene er opdigtede 

 
Nogle forældre vælger at forholde sig mere afventende til børnenes valgpro-
ces og involverer sig, når børnene har behov for det. I fokusgrupperne er der 
en tendens til, at de forældre, der forsøger at involvere sig meget, er mødre 
med videregående uddannelser, mens de forældre, der angiver at optræde 
mere afventende er fædre med en kortere videregående uddannelse eller 
faglærte eller ufaglærte fædre.  
 
En forælder siger: 
 
”Jeg ville ikke have stor succes med at påvirke mine børn, når de er færdige 
efter gymnasiet. Mine to ældste er så modne, at de har altså selv valgt. Og 
de har ikke valgt så meget efter at have spurgt hjemme som efter at have 
snakket med den vejledning, der var på gymnasiet… Det kan godt være at 
der er forskel på piger og drenge, men generelt er unge mennesker i dag 
betydeligt mere velovervejede, end da jeg var ung. Det er betydeligt lettere 
at finde information. Så mine børn har selv kunnet og har selv villet. Og det 
har jeg respekteret.” 
 
Erhvervsrådgiver Nicolaj og sønnen Niels, der endte med at læse på universi-
tetet 
Nicolaj synes, at hans søn Niels er meget selvstændig og klar på, hvad han vil. Nicolaj 
har forsøgt at holde sig så langt væk fra sønnens uddannelsesvalg som muligt efter 
grundskolen - også selvom han har haft lyst til at gribe ind et par gange. Sønnen Niels 
brugte fx lang tid på at forsøge at blive optaget på musikkonservatoriet, men anstren-
gelserne endte med at være forgæves. Nicolaj syntes ikke på noget tidspunkt at det 
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var en god idé, fordi det er meget svært at komme ind dér. Nicolaj tror dog ikke, at 
sønnen ved, at han aldrig bifaldt det med konservatoriet. Moren havde nemlig sagt fra 
start, at det skulle Nicolaj ikke blande sig i, så han sagde ikke noget. Nu her bagefter 
kunne Nicolaj godt have tænkt sig at have haft noget mere indflydelse og været mere 
involveret i sønnens beslutninger, for han synes Niels har ’cyklet lidt for meget rundt’. 
Men han ville jo ikke være omklamrende, og han snakker heller ikke så meget med 
Niels, som moren gør. Når de snakker uddannelse derhjemme, er det typisk Niels’s 
mor, der tager initiativet til snakken, og Nicolaj synes egentlig, at det går fint nok – 
hans tre sønner klarer sig generelt godt, og de snakker mest om uddannelse der-
hjemme, hvis der er noget, der ikke lykkes. Nicolaj har dog generelt følt sig lidt ’lost’ 
med hensyn til hvilke uddannelser der findes og hvad de indeholder, og han synes han 
har vidst for lidt til at være en god sparringspartner. Han synes det er svært at få 
overblik via Internettet, og han kunne måske godt have tænkt sig at have siddet med 
ved bordet hos en vejleder – selvom han dengang ikke følte det store behov for at 
blive inddraget.  
 
Profil fra fokusgruppe; navnene er opdigtede 

 
Interesse er vigtigst 
I en prioritering af, hvad de mener er vigtigst at barnet tager hensyn til i sit 
valg af uddannelse, angiver hovedparten af profil 1 forældrene – som alle 
profiler – at uddannelsens indhold matcher barnets interesser. Endvidere er 
der relativt mange, der også nævner muligheder for interessant arbejde ef-
terfølgende, hvilket bekræfter at profil 2 er relativt ressourcestærke forældre 
og børn.  
 
Stor viden om uddannelser 
Profil 1 forældrene mener generelt, at de har stor viden om både ungdoms-
uddannelser og videregående uddannelser. Dette stemmer godt overens 
med, at mange af forældrene selv har en videregående uddannelse og også 
foretrækker, at deres børn får en videregående uddannelse.  
 
Profil 1 forældrene angiver endvidere, at de har tilstrækkelig viden om ud-
dannelser til at kunne tale om uddannelser med deres børn. Forældrene 
bakker deres børn op i grundigt at undersøge valgmulighederne, før de træf-
fer valget. Samtidig bruger forældrene også ressourcer på at søge informati-
on for at være kvalificerede til at indgå i dialogen med børnene. På den må-
de fremstår profil 1 forældrene som relativt ressourcestærke i den vejledning 
de kan give deres børn. 
 
Eget netværk og Internettet 
Forældrene anvender i særlig grad eget arbejde som informationskilde i form 
af viden fra eget arbejde som akademikere og eget netværk blandt akade-
mikere til at tale om valg af videregående uddannelse med deres børn.  
 
”Jeg har brugt mit eget netværk og opfordret mine børn til at bruge det net-
værk.” 
 
Endvidere har gruppen det fint med at anvende Internettet. De gør det me-
get, og de er tilfredse med dette medie. 
 
Forældrenes præferencer for informationskilder varierer dog i forhold til, om 
barnet skal vælge ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. I 
valget af ungdomsuddannelse vægter mange forældre lærere og vejledere 
som en vigtig kilde for egne og børnenes viden. I praksis oplever mange 
dog, at lærere ikke er kompetente til at vejledere børnene på grund af 
manglende indsigt i uddannelser. I valget af videregående uddannelse væg-
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ter mange forældre vejledere og Internettet, eget netværk af personer med 
viden om området, samt egen viden fra egen beskæftigelse eller uddannelse.  
 
Også behov for vejledning 
Forældrene peger generelt på, at det er vigtigt, at vejlederne har et godt 
kendskab til uddannelsessystemet. Den gruppebaserede vejledning fremhæ-
ves endvidere af flere som værende en god informationskilde: 
 
”Gruppesessioner og uddannelsesmesse har de været helt høje over. Det har 
været en øjenåbner og et samtaleemne ved middagsbordet. Og min søn ville 
meget betakke sig for navlepilleriet med én enkelt interesseret erhvervsvej-
leder. Han kan godt lide gruppesessionerne.” 
 
Selv om forældrene synes gruppebaseret vejledning er en god idé, ønsker 
flere dog også en individualiseret tilgang til vejledning, også for deres børn, 
selv om disse er relativt afklarede.  
 
Hvis den enkelte elev ønsker vejledning, finder forældrene det vigtigt, at der 
er adgang til det, når behovet opstår. Dette hænger bl.a. sammen med, at 
forældrene nogle gange oplever, at deres børn ikke er så modtagelige for råd 
og vejledning fra dem, samt at forældrene generelt er krævende i forhold til 
den service, de forventer.  
 
”Jeg har meget tæt kontakt med mine børns lærere omkring deres videre 
uddannelse. Jeg beder om en orientering hvert kvartal ca. Jeg er ret opsø-
gende.” 
 
Anbefalinger 
Vores anbefalinger til vejledningen af profil 1 forældre og børn er: 
 

• De kan godt orientere sig på Internettet, så markedsfør nettet. 
 

• Forældrenes netværk kan aktiveres, så understøt dette. 
 

• Forældrene synes ikke de får nok ud af gruppebaseret vejledning, 
men børnene kan have behov for at blive gjort opmærksom på alter-
native muligheder til det, de har tænkt sig, fx alternativer til det al-
mene gymnasium. 

 
• Forældrenes krav om, at individuel vejledning er til rådighed kan 

delvist imødekommes via målrettet og tematiseret gruppebaseret 
vejledning. 

 
• Interesse for uddannelsen og spændende efterfølgende beskæftigel-

se skal stå i centrum for vejledningen til videregående uddannelser. 
 

• Der er forskel på børn – i samme familie kan der være både afklare-
de og uafklarede, så vi kan ikke bare tale om ”stærke” og ”svage” 
familier. 
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Fakta om profil 1: ”Vi er enige om universitetet” 

 
• 37 % går i gymnasiale uddannelser. 19 % går på efterskoler/frie grundskoler. 17 

% går i folkeskolen. 10 % går på en erhvervsuddannelse. 17 % er i et individuelt 
forløb mv. 

• 58 % havde et karaktergennemsnit på 9 eller derover i seneste klasse i grundsko-
len 

• 46 % af forældrene vurderer, at barnet foretrækker at ende med at få en lang 
videregående uddannelse og 44 % en mellemlang videregående uddannelse. 7 % 
vurderer, at barnet foretrækker at ende med en erhvervsuddannelse 

• 90 % forældrene mener, at deres barn i høj eller nogen grad er i stand til at træf-
fe valg om uddannelse og arbejde 

• 100 % forældrene mener, at deres barn i høj eller nogen grad har et realistisk 
billede af egne evner 

• 77 % forældrene mener, at en af de tre vigtigste ting at tage hensyn til i valg af 
uddannelse er at uddannelsens indhold matcher barnets interesse 

• Hovedparten af forældrene har god viden om uddannelser: Mellem 2/3-dele og ¾-
dele af forældrene har stor eller nogen viden om erhvervsuddannelser, gymnasia-
le uddannelser, mellemlange og lange videregående uddannelser 

• 70 % mødrene og 58 % fædrene har en videregående uddannelse 
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8. Profil 2: ”Vi er enige om en erhvervsuddannelse” 

Smørrebrødsjomfru Susanne og sønnen Erik, der er i kokkelære 
Susanne er smørrebrødsjomfru og mor til 18-årige Erik, der er i kokkelære. Derhjem-
me snakker de løbende om uddannelse, det er et emne der popper op ind i mellem, fx 
da Erik skulle vælge praktikplads. Han havde længe været i tvivl om, hvad han ville, 
og derfor havde Susanne også været meget i tvivl. Men pludselig en dag var han kom-
met hjem og ville gerne være kok. Erik havde ikke brug for at involvere sin mor meget 
i den beslutning. Susanne ville dog påvirke Eriks valg lidt, og hun har givet ham en del 
gode råd hen ad vejen. For Susanne er det vigtigt, at Erik vælger en uddannelse med 
et indhold, han faktisk interesserer sig for, og at han ved, hvad han går ind til, så han 
træffer det rigtige valg. Da Susanne selv arbejder indenfor branchen har hun kunnet 
fortælle Erik noget om hvad det kræver at være kok – der skal disciplin og hårdt ar-
bejde til. Optagelseskravene og muligheden for en god praktikplads er også vigtige at 
vide noget at vide om, når der skal vælges uddannelse. Det er vigtigt for Susanne at 
hendes søn får en uddannelse, for hvis man er faglært er der større chance for at få et 
godt job. 
 
Profil fra fokusgruppe; navnene er opdigtede 
 
 
Unge på erhvervsuddannelse 
De fleste børn i profil 2 er mellem 17 og 20 år. Det er drenge, ofte fra land-
områder, og de bor ved deres forældre. Mange er i gang med en erhvervs-
uddannelse, og de der ikke er startet på en ungdomsuddannelse endnu, skal 
helt overvejende have en erhvervsuddannelse. 
 
Flere end gennemsnittet har afbrudt en uddannelse, om end det ikke gælder 
for de fleste i gruppen. Børn i profil 2 er dem, der klarer sig dårligst i skolen i 
de boglige fag. Dette er imidlertid ikke et problem, for både børn og forældre 
er orienteret mod erhvervsuddannelser, og de er sikre på at børnene nok 
skal få sig en god uddannelse.  
 
Store valgkompetencer og motivation for uddannelse 
Forældrene har stor tiltro til børnenes valgkompetencer, idet de er i stand til 
at træffe valg om uddannelse og arbejde ved at kunne overskue valgmulig-
hederne og deres konsekvenser. Desuden er børnene ifølge deres forældre 
meget motiverede for at gennemføre den uddannelse, de er i gang med. 
Børnene i profil 2 er ifølge deres forældre ikke bekymrede for deres fremtid 
med hensyn til uddannelse og arbejde. Børnene er noget mere optimistiske 
end deres forældre, idet der gennemsnitligt er flere forældre, der er bekym-
rede for barnets fremtid.  
 
Faglærte forældre, der er noget bekymrede 
De fleste profil 2 forældre er faglærte. Deres husstandsindkomst er jævnt 
fordelt svarende til gennemsnittet af forældrene i undersøgelsen. 
 
Som nævnt er forældrene mere bekymrede end deres børn med hensyn til 
barnets fremtid, men de ligner gennemsnittet af forældre i undersøgelsen.  
 
En forælder siger:  
 
”Jeg har sørget for ud fra hans situation at give ham succesoplevelser, og 
sige at han skal lave noget med fornuft i. At presse ham for hårdt ender ne-
gativt. At man ubevidst præger dem i en retning, det er da muligt … hvordan 
vi er derhjemme præger da ham. Vi diskuterer jo holdninger til noget andet, 
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som ubevidst præger ham. Hvis nu jeg fx siger, at der er et job jeg synes 
der virker negativt, så siger jeg måske at ’så kan du kun blive ham der va-
sker toiletter’, når jeg lige nævner at det er i hvert fald ikke målet for at han 
skal læse i skolen. Og det kan jeg høre, at det virker ikke rigtigt. Inderst 
inde ved han godt, at han skal koncentrere sig … han ved godt at han skal. 
Vi siger meget; ’du bliver ikke til mere end det du er, hvis du ikke gør no-
get’. Det er vigtigt at han forstår at han ikke bare kan få det, han gerne vil.” 
 
Forældrene er løbende involverede i vejledning og rådgivning af deres børn 
gennem uformelle snakke i hverdagen. De fungerer som sparringspartnere 
og vil gerne bakke op omkring de valg, børnene tager. De er ikke udeluk-
kende involverede, når barnet er på forkert spor.  
 
Ikke så stort overblik, men tilstrækkeligt 
Profil 2 forældrene har ikke så stor viden om uddannelser, særligt ikke gym-
nasiet og videregående uddannelser. Men de har tilstrækkelig viden til at 
snakke om erhvervsuddannelser med deres børn, og det er også det centrale 
for dem.  
 
Forældrene fremhæver, at vejledere er vigtige informationskilder. Desuden 
foretrækker forældrene de, der i praksis arbejder indenfor feltet. Endvidere 
betragtes Internettet som en vigtig informationskilde.  
 
Til gengæld mener forældrene ikke at lærere er så gode informationskilder. 
En forælder siger fx: 
 
”Lærerne kender godt nok børnene bedre, men man kan ikke spørge så me-
get ind, og de kender ikke uddannelserne så godt.”  
 
Forældrene vil gerne have, at snakke med vejledere bibringer dem viden om 
uddannelsessystemet. En vejleder skal således ikke nødvendigvis finde ud 
af, hvad der vil passe til det enkelte barn i forhold til barnets styrker og 
svagheder. For forældrene kender selv deres børns styrker og svagheder, og 
de har derfor i højere grad brug for faktuel viden end for en subjektiv vurde-
ring af deres barns evner.  
 
Forældrene mener i øvrigt, at informationsarrangementer, hvor både børn og 
forældre inviteres med, er gode. Som en forælder siger, giver det ”fælles 
viden og sprog. Det giver et skub til den unge om at komme i gang med at 
vælge”.  
 
Forældrene mener dog, at den personlige vejledning er at foretrække i nogle 
tilfælde. Flere nævner at vejledningsformen må afhænge af barnet. Nogle 
børn har behov for en personlig vejleder, fordi de har svært ved at åbne sig i 
et stort forum, mens andre ikke har brug for en vejleder på tomandshånd.   
 
En praktisk vejleder 
Forældrene efterlyser generelt en praktisk vejleder, der arbejder i branchen 
og derfor kender arbejdslivets fordele og bagsider, og som har direkte relati-
oner til potentielle praktikvirksomheder.  
 
En forælder siger i den forbindelse:  
 
”Det kunne være rart hvis man kunne opsøge et sted hvor de kunne komme 
ud og se forskellige steder og høre om mulighederne her. Et forum hvor man 
har sat sig sammen og så fortalte om de forskellige uddannelser; både nega-
tivt og positivt; så de ikke bare tror det hele er sjovt. Fx at det er hårdt slid 
at få det arbejde. Der er flere, der skal give sit besyv med. Fx også en læge, 
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hvis nu vejlederne ikke mente drengen kan klare det, så kunne lægen måske 
sige noget andet.” 
 
Forældrene vil især gerne vide noget om følgende forhold, når der skal væl-
ges uddannelse: 
 

• Interesserer mit barn sig for det? 
• Hvad er optagelseskravene til forskellige uddannelser? 
• Er der gode praktikpladser? 
• Kan mit barn klare sig indenfor uddannelsen/erhvervet? 

 
Sygehjælper Iris og datteren Line, der er ung pige i huset 

Iris er uddannet sygehjælper, arbejdsløs og mor til Line på 19 år. Line er hoppet fra 
2.g. for nogen tid siden og arbejder nu som ung pige i huset. Line vil gerne starte på 
VUC om et halvt år, og på længere sigt vil hun gerne arbejde med pædagogik eller 
sundhed. Iris kunne se, at datteren havde det dårligt i gymnasiet, og hun synes det er 
godt at Line nu kommer ud og får snuset lidt til livet. Iris siger, at Line mangler nogle 
andre mennesker at spejle sig i, som kan fortælle om deres arbejde, og de erfaringer 
de har indenfor deres fag. Iris og Line søger ikke konkret information om uddannel-
sesmuligheder, men de snakker tit uddannelse og arbejde, når der lige popper noget 
op i tv, radioen eller avisen. Lines far søger også engang imellem efter noget på Inter-
nettet. Det er især Iris som kommer med forslag til uddannelse og arbejde, fordi hun 
både har arbejdet indenfor plejesektoren, på et sygehus og indenfor det private. Hvis 
Iris skal snakke med en vejleder skal det være en personlig snak med én, der kender 
både uddannelsessystemet og Line godt. 
 
Profil fra telefoninterview; navnene er opdigtede 

 
 
Forældrene vil gerne påvirke 
Nogle forældre har en ret klar holdning om, hvad der vil være et godt valg, 
og de prøver til en vis grad at påvirke barnet i den retning med overtalelses-
evner og råd. Uddannelsesvalget sker dog ifølge forældrene i sidste ende 
altid på barnets præmisser. En forælder siger fx: 
 
”Det gælder om at bakke dem op, når de finder det, de vil. Ellers dropper de 
ud igen, hvis de føler sig pressede. Hvis det er de unges præmisser, må man 
bakke op som forældre.”   
 

Litograf Pia og sønnen Per, der vil være lastbilchauffør 
Pia er uddannet litograf, arbejdsløs og mor til Peter på 14 år. Peter går på en skole for 
adfærdsvanskelige børn, og han har haft svært ved at tage 9. klasses eksamen. Pia 
fandt dog ud af at det var vigtigt at få den eksamen, fordi Peter gerne ville være last-
bilchauffør. Pia havde søgt informationerne om hvad uddannelsen til chauffør krævede 
på nettet - Peter ved ikke selv rigtigt, hvor han skal søge henne, og han viser heller 
ikke så stor interesse for det. Pia har snakket med Peter om, at det er bedst hvis han 
først tager en mekanikeruddannelse. Det kan han lige så godt, hvis han får sin 9. 
klasses eksamen, og når han senere får familie, vil han sikkert ikke ligge ude på lan-
devejene mere. De har ikke snakket om andre alternativer til uddannelsen derhjem-
me, men Pia oplever at de er enige om det med mekanikeruddannelsen, og at Peter 
godt kan se, at det er en god idé. Pia vil meget gerne snakke med en vejleder i telefo-
nen eller ved et personligt møde – men hun ved ikke hvor hun skal henvende sig. 

 
Profil fra telefoninterview; navnene er opdigtede 
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Interesse og praktiske forhold styrende 
Forældrene mener overvejende – som alle forældre i undersøgelsen - at bar-
nets interesser skal være bestemmende for valg af uddannelse. Desuden 
vægter forældrene, at uddannelsens indhold skal matche barnets evner. Der 
er dog også en uenighed mellem forældre og børn om, hvad der er vigtigst, 
når børnene skal vælge uddannelse:  
 

• Flere børn end forældre mener at lønniveauet er vigtigt 
• Flere forældre end børn mener, at det er vigtigt, at der er sikkerhed 

for beskæftigelse efter uddannelsen  
 
Man kan tale om at forældrenes værdier i valget af uddannelse er en prak-
tisk tilgang til valget med afsæt i interesse. En forælder siger fx: 
 
”Det vigtigste er, at de skal have interessen. Derefter er det, om det er prak-
tisk muligt, altså om de kan honorere optagelseskravene. Og så viden om, 
om der er gode praktikpladser og om studiet er gennemførligt.”  
 
Mens en anden forælder understreger:  
 
”Jeg ønsker klart succesoplevelser for ham. Jeg har ingen ambitioner på 
hans vegne om hvad han skal og ikke skal. Han er ikke den bedste, og ikke 
den dårligste, så han hænger lidt på med nogen ting. Så jeg synes personligt 
at han skal have nogen succesoplevelser – han skal gennemføre en uddan-
nelse, han skal ikke bare sætte sig hjem og sige at det er lige meget. Hold-
ningen hos Per er lidt, at uddannelse er lidt kedeligt.” 
 
Langsigtede konsekvenser af uddannelsesvalg spiller en rolle for forældrene. 
Generelt betragtes uddannelse som et gode, fordi det er personligt udviklen-
de, det giver den enkelte en fundamental viden at bygge videre på, samt 
mulighed for at få spændende jobs og et godt arbejdsliv på langt sigt. Et 
godt arbejdsliv inkluderer også for profil 2 forældrene et godt arbejdsmiljø 
og muligheder for efteruddannelse. Forældrenes fokus på langsigtede konse-
kvenser er således knyttet til et ønske om, at børnene får de bedste mulig-
heder for at få spændende jobs og et godt arbejdsliv ved at uddanne sig, 
samt at der er sikkerhed for beskæftigelse efter endt uddannelse.   
 
Anbefalinger 
Vores anbefalinger til vejledningen af profil 2 forældre og børn er: 
 

• Vejledningen bør både tilbyde information om hvad uddannelsen 
kræver af den unge og indblik i hvilke praktik- og jobmuligheder, der 
er i tilknytning til den enkelte uddannelse. 

 
• Vejledningen skal introducere et bredt udvalg af erhvervsuddannel-

ser, så valgmulighederne er tilstrækkeligt store, hvis den unge ikke 
kan få praktikplads inden for det, der har højeste prioritet. 

 
• I vejledningsprocessen af børn og forældre bør der inddrages prakti-

kere fra forskellige brancher, der kan fortælle om positive og negati-
ve sider af arbejdslivet, fx med hensyn til viften af jobmuligheder, 
løn, arbejdsopgaver og arbejdsmiljø. 

 
• Vejledningen bør tilrettelægges sådan at der både er mulighed for 

større informationsmøder, hvor man eksempelvis har samlet prakti-
kere fra forskellige fag, og personlige møder mellem 
børn/forældre/vejleder, hvor man kan snakke om den unges uddan-
nelsesmuligheder i et mindre, mere fokuseret forum. 
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Fakta om profil 2: ”Vi er enige om en erhvervsuddannelse” 

 
• 72 % er drenge 
• 62 % mellem 17 og 20 år  
• 47 % går på en erhvervsuddannelse. 18 % går på en efterskole/frie grund-

skole. 13 % går i folkeskolen. 9 % går på en gymnasial uddannelse. 15 % er 
i individuelle forløb mv. 

• 14 % har tidligere afbrudt et uddannelsesforløb 
• 75 % forældre vurderer, at barnet foretrækker at ende med at få en er-

hvervsuddannelse. 12 % vurderer at barnet foretrækker at ende med en mel-
lemlang videregående uddannelse 

• 53 % mødre og 66 % fædre er faglærte eller ufaglærte 
• 90 % fået under 9 i karaktergennemsnit i grundskolen 
• 80 % klarer sig meget godt eller godt i de praktiske fag i grundskolen 
• 95 % er meget motiverede eller motiverede for at gennemføre den uddannel-

se, de er i gang med 
• 80 % af børnene er slet ikke bekymrede for deres fremtid, 20 % er lidt be-

kymrede 
• 84 % forældre synes deres børn i høj eller nogen grad er i stand til at træffe 

valg om uddannelse og arbejde 
• 62 % bor i en by med under 25.000 indbyggere 
• 68 % bor i et område med en ligelig fordeling af høje og lave indkomster 
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9. Profil 3: ”Kan jeg leve op til mor og fars forvent-

ninger?” 

Kate er økonom, og har en lidt usikker, men computer-glad søn i 10. klasse 
Kate oplever at hendes søn Lars ikke helt ved, hvad han har lyst til efter 10. klasse. 
Han er meget fokuseret på at arbejde med computere, men det forsøger Kate at 
bremse, for det er der ikke nogen fremtid i. Hun har givet nogle konkrete eksempler 
fra sit arbejde på, at det med computere ikke er en god idé, og det lytter Lars til. Kate 
er meget involveret i beslutningsprocessen, og hun synes det er vigtigt at bidrage med 
de livserfaringer, hun kan trække på som forælder. Hun oplever, at Lars lytter til både 
hende og sine ældre søskende. Lars’ storebror har afsluttet gymnasiet og arbejder nu 
på et lager – men han aner ikke, hvad han egentlig vil, og Kate er bange for, at han 
ikke kommer i gang med noget. Så lillebror Lars kan godt se, at det er vigtigt at vide, 
hvad man gerne vil. Kate synes dog, at Lars påvirkes for meget af kammerater og 
lærere til bare at ville vælge, hvad han har lyst til. Samtidig synes hun, at han mær-
ker for lidt til vejlederen på skolen, fordi der ikke er afsat tid nok, og fordi vejlederen 
ikke kender Lars ordentligt. Kate ville gerne indkaldes til en samtale med vejlederen 
sammen med Lars til en snak om forventninger, håb og hvad der er realistisk. Kate vil 
især gerne vide, om der er noget de har overset, om Lars faktisk kan klare sig på en 
bestemt uddannelse, og hvad jobmulighederne er på længere sigt. 
 
Profil fra fokusgruppe; navnene er opdigtede 

 
 
Klarer sig gennemsnitligt i skolen og er bogligt orienterede 
 
Børn i profil 3 er gennemsnitligt yngre end børn af forældre i de øvrige profi-
ler. Profilen indeholder flere børn på 13-14 år end gennemsnitligt, mens an-
delene af 15-16-årige svarer til gennemsnittet. Færre børn end gennemsnit-
ligt er 17 år eller derover. Børnene er relativt ligeligt fordelt mellem drenge 
og piger.  
 
Børnene af profil 3 forældrene klarer sig gennemsnitligt i skolen. Lidt over 
halvdelen har et karaktergennemsnit på mellem 8 og 9. Børnene klarer sig 
generelt bedre i fagene dansk, matematik og sprog end i de praktiske fag, 
uden at børnene af den grund er markant stærke i de boglige fag.  
 
Den boglige orientering kommer til udtryk ved, at en relativ stor andel af 
børnene vælger en gymnasial uddannelse efter folkeskolen, ligesom relativt 
mange foretrækker at ende med en mellemlang videregående uddannelse.  
 
Relativt få i profil 3 er meget motiverede for at gennemføre den uddannelse, 
som de er i gang med. Børnene er ifølge deres forældre lidt mere bekymrede 
for fremtiden med hensyn til uddannelse og arbejde end gennemsnitligt i 
undersøgelsen, men dog ikke så bekymrede som profil 4.  
 
En relativ stor andel af forældrene i profil 3 vurderer, at deres børn ikke selv 
er i stand til overskue konsekvenserne omkring valg af uddannelse og arbej-
de. Der er også relativt mange forældre, der mener, at børnene ikke har et 
realistisk billede af deres egne evner.  
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Forældre med lidt længere uddannelser end gennemsnittet 
Både mødre og fædre i profil 3 har en svag overvægt af videregående ud-
dannelser sammenlignet med gennemsnittet for alle forældre. Især er der 
relativt mange fædre med en lang videregående uddannelse. Relativt mange 
fædre arbejder som funktionærer eller tjenestemænd.  
 
Husstandsindkomsten i profil 3 er ujævnt fordelt. Der er således relativt 
mange husstande med husstandsindkomster under 400.000 kr. og over 
600.000 kr., mens der er relativt få i midtergruppen mellem 400.000 – 
600.000 kr. Bopælsmæssigt fordeler profil 3 sig relativt jævnt mellem by og 
land.  
 
Indgår aktivt i beslutningerne og er ikke så bange for at påvirke 
Profil 3 forældrene vil i overensstemmelse med det generelle billede gerne 
være involveret i barnets valg af uddannelse og arbejde. De taler dog ikke så 
ofte med barnet om valg af uddannelse og arbejde som gennemsnittet. 
 
Forældrene i profil 3 er mere bekymrede for deres børns fremtid med hensyn 
til uddannelse og arbejde end gennemsnitligt, og ofte mere bekymrede end 
deres børn.  
 
I forlængelse heraf søger forældrene at spille en aktiv rolle i forhold til bar-
nets konkrete valg af uddannelse. De foreslår uddannelser, som de betragter 
som relevante for barnet, og de indgår i et modspil, når barnet giver udtryk 
for at ville uddanne sig inden for et felt, hvor forældrene mener, at der er 
ringe job-/karrieremuligheder.  
 
Profil 3 er den profil, hvor færrest forældre er helt enige med deres barn om 
valg af uddannelse og arbejde. Det er udtryk for, at der foregår nogle aktive 
diskussioner blandt forældrene og børnene, men ikke vedvarende konflikter. 
Således er det meget få i profilen, der decideret er uenige med deres børn.   
 
Jane er farmagronom og har en datter i gymnasiet, der er meget usikker på 
fremtiden 
Jane oplever at hendes datter, der går i 2. g på gymnasiet, brænder for historie. Men 
både hun og datteren ved ,at der ikke er nogen jobs indenfor historiefaget, så de står i 
en svær situation. Jane synes det er vigtigt at Lisbet tager en uddannelse indenfor 
noget, hun interesserer sig for – men der skal også været et arbejde i den anden en-
de. Lisbet lytter meget til sine ældre søskende; én har taget to uddannelser, fordi der 
ikke var noget arbejde at få efter den første, så datteren ved at det er vigtigt at vælge 
rigtigt. Lisbet er forvirret og har svært ved at vælge, og hun spørger tit sin mor; ’hvad 
skal jeg?’. Men Jane er bange for at sige noget, der er for konkret – for så beslutter 
datteren sig måske bare for dét. Det Jane lige nu har mest brug for, er viden om hvil-
ke uddannelser Lisbet kan klare sig på, om de har overset nogle relevante uddannel-
ser og erhverv, og hvad jobmulighederne på længere sigt er indenfor forskellige ud-
dannelsesretninger. Jane kunne også rigtig godt tænke sig at tale med en lærer, der 
kendte Lisbets væsen og evner, og som så Lisbets uddannelsesmuligheder fra en an-
den vinkel end forældre gør.  
 
Profil fra fokusgruppe; navnene er opdigtede 

 
Relativt mange forældre i profilen mener, at man som forælder gerne må 
påvirke barnet i valget af uddannelse. Denne holdning afspejles også i føl-
gende citat fra en forælder:     
 
’I dag taler alle om at du ikke må styre for meget. Jeg synes, det er gået 
over i den anden grøft. De er jo ikke født med erfaringer eller tanker om-
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kring tingene. Deres erfaring er begrænset. Så overlader vi ikke for meget til 
dem?’ 
 
Det fremgår af fokusgrupper og interview, at modspillet kommer til udtryk 
på flere måder. Dels foreslår forældrene alternative muligheder og gør op-
mærksom på eventuelle svagheder ved børnenes uddannelsesvalg, når de er 
uenige heri, herunder mangel på reelle beskæftigelsesmuligheder, dels sør-
ger de for at børnene opnår et praktisk kendskab til området gennem ek-
sempelvis praktikophold eller dialog med praktikere inden for feltet. En for-
ælder fortæller:  
 
’Min søn ville gerne være pilot. Jeg ved ikke, om han har evnerne. Og så 
fandt vi ud af, at han kan søge indenfor militæret. Så kom han i praktik. Han 
havde en uges ophold, hvor han fandt ud af, at der var andre muligheder’. 
 
Forældrenes råd og vejledning tager ikke blot afsæt i barnets evner og kom-
petencer, som forældrene betragter det, men også i barnets interesser:   
 
’Jeg har ikke noget imod at være tydelig. Men jeg vil ikke styre noget i en 
retning, som vi ikke kan være enige om. Det er en balance. Hvor er du hen-
ne i dit liv? Hvor moden er du? Hvor gode beslutninger træffer du?’ 
 
Interesserede i mere viden – men især vurderinger af om barnet kan 
klare sig 
Undersøgelsen viser, at forældrenes viden om forskellige uddannelsestyper 
svarer nogenlunde til gennemsnittet. Dog er der en tendens til, at relativt 
mange oplever at have viden om gymnasiale uddannelser.  
 
Relativt mange forældre i profil 3 er interesseret i viden om uddannelser og 
arbejde, og det gælder flere forskellige typer af viden. Flest efterspørger 
viden om enkeltuddannelser samt et overblik over de mange valgmuligheder 
i forhold til valg af uddannelse og arbejde.  
 
I fokusgrupperne var forældrene i profil 3 mest optagede af at få viden om, 
hvorvidt barnet vil kunne klare sig på forskellige uddannelser. Som én foræl-
der udtaler:  
 
’Jeg vil jo helst have, at mit barn får succes med den uddannelse, han nu 
vælger’.  
 
Endvidere interesserer forældrene sig meget for, hvad jobmulighederne er 
på længere sigt. Nogle fremhæver desuden, at det er centralt at vide, hvor-
vidt barnet interesserer sig for feltet, om de har overset relevante uddannel-
ser eller erhverv, og hvordan de motiverer barnet til at gennemføre en ud-
dannelse.  
 
Lægen Jørgen - og hans datter Pernille, der går på gymnasiet og drømmer om 
at blive sanger 
Jørgen er læge, og han kunne godt tænke sig at Pernille tog en mellemlang eller lang 
videregående uddannelse – selvfølgelig indenfor noget hun interesserer sig for. Pernil-
le selv vil gerne være sanger, men det er Jørgen ikke helt med på. Jørgen mener, at 
der er en risiko i ungdomsmiljøet for, at det hele bliver interessestyret. Han synes det 
er forkert, når Pernilles lærer siger, at Pernille skal gøre det hun har lyst til. For Jørgen 
er det i stedet vigtigt at Pernille får nogle basiskompetencer, hvor hun ikke bliver fuld-
stændig låst fast i én retning. Jørgen vil gerne være mere involveret i Pernilles uddan-
nelsesvalg, og meget gerne i samarbejde med lærere fra folkeskolen og ungdomsud-
dannelsen, og andre forældre. Han synes generelt, at han har for lidt viden om de 
videregående uddannelser. Når han ser tilbage på, hvordan det gik med Pernilles to 
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ældre søstre, synes han at han skulle have lagt nogle fastere rammer tidligere i forlø-
bet, fordi de to søstre meget har sprunget fra det ene til det andet. Jørgen synes det 
har været svært at vide, hvor meget man kan udfordre sine børns valg, fordi det kan 
tolkes som mistillid, eller motivere dem til at gøre det stik modsatte som forældre-
oprør. Jørgen synes også det er svært at få overblik over uddannelsesmulighederne på 
Internettet, og han kunne godt tænke sig noget mere råd og vejledning fra én, der 
kendte hans datter godt, og som kendte noget til spændvidden i uddannelsessyste-
met. 
 
Profil fra fokusgruppe; navnene er opdigtede 

 
Vejledning med kendskab til såvel barnet som uddannelsessystemet 
Forældrene i profil 3 efterspørger primært personlig vejledning, og det skal 
helst være fra en person, der både kender barnet og har viden om uddan-
nelsessystemet.  
 
Den brede enighed om, at uddannelsesvejledere og lærere er den bedste 
kilde til viden, bunder i at de tilsammen kan have såvel faglig og personlig 
indsigt i barnet i forhold til at vurdere barnets kompetencer, som overblik 
over uddannelsessystemet.   
 
I forhold til studievejlederen fremhæves det dog, at systemet kunne forbed-
res, således at studievejlederen ikke blot fungerer som en formidler af faktu-
el viden om uddannelsessystemet, men at vejlederen også kender det enkel-
te barn.  
 
’Studievejledere er gode. Det er guld værd for børnene, at de har mulighed 
for at snakke med en studievejleder og få information omkring hvilke uddan-
nelser, man kan tage. Så dem vil jeg ikke undvære. Men de kunne godt gøre 
det bedre. f.eks. ved at inddrage dem i et fag i 9. klasse, så de faktisk lærer 
eleverne at kende’. 
 
Endvidere må studievejlederen gerne have en tæt kontakt til lærerne, der 
typisk har et tættere kendskab til det enkelte barns faglige og personlige 
baggrund.  
 
Ambitiøse forældre – men også bekymrede for om barnet kan klare 
det 
Relativt mange profil 3 forældre foretrækker, at barnet får en videregående 
uddannelse, og helst inden for et felt med gode beskæftigelsesmuligheder. 
Konkret er det især de mellemlange videregående uddannelser, der nævnes. 
Det fremgår både af spørgeskemaundersøgelsen og fokusgrupperne.  
 
Relativt mange forældre i profil 3 er på den ene side ambitiøse på vegne af 
deres børn i forhold til at de får en længere boglig orienteret uddannelse, og 
på den anden side optaget af, at barnet kan klare uddannelsen og trives 
med den. En del af forældrene er meget bevidste om, at deres børn risikerer 
nederlag, hvis de kommer ind på en uddannelse, de ikke kan klare.  
 
Det helt dominerende hensyn, som næsten alle forældre i undersøgelsen 
angiver som vigtigt for valg af uddannelse, er at barnet interesserer sig for 
det. Dette hensyn er også det mest udbredte i de andre profiler, men samti-
dig er mange forældre i profil 3 godt klar over, at interesserne og evnerne 
kan komme i konflikt med hinanden:  
 
’Det handler ikke kun om drømme og ønsker. Det mener jeg er fuldstændig 
misforstået i forhold til den vejledning, vi har i dag. Så jeg vejleder dem 
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klart i forhold til de kompetencer, de har. Men det handler også om efter-
spørgsel’. 
 
Anbefalinger til vejledningen 
Vores anbefalinger til vejledningen af profil 3-forældre og -børn er: 
 
• I den personlige vejledning af børn og forældre er det vigtigt, at diskute-

re ambitionsniveauet for uddannelse med barnet og dets forældre i for-
hold til hvor lang og teoretisk uddannelsen skal være.  

 
• Da forældrene kan være dominerende, er det vigtigt at lægge vægt på 

at få barnets egne vurderinger af, om barnet er motiveret til uddannel-
sen, også selv om uddannelsen kan være svær at gennemføre for bar-
net.  

 
• Det er vigtigt at vejledningen tager højde for, at barnet er uafklaret og 

usikker i forhold til valget. Der skal sættes tid af til at forstå barnets 
styrker og svagheder såvel som præferencer i samarbejde med barnet, 
forældrene og barnets lærere.  

 

Fakta om profil 3: ”Kan jeg leve op til mor og fars forventnin-
ger?” 

• 42 % af børnene er 13 eller 14 år. Børnene er ligeligt fordelt på landområder og 
byer af forskellige størrelser 

• 41 % går i folkeskolen, 23 % går på efterskoler eller frie grundskoler, 18 % ta-
ger en gymnasial uddannelse og 4 % går på en erhvervsuddannelse  

• 62 % får mellem 7 og 8,9 i karaktergennemsnit. De fleste klarer sig lidt bedre i 
boglige fag end praktiske fag  

• 55 % af børnene er meget motiverede til at gennemføre den uddannelse, som 
barnet er i gang med 

• 23 % af børnenes fædre har en lang videregående uddannelse  
• 88 % af forældrene mener, at barnet i mindre grad eller slet ikke er i stand til 

selv at træffe valg om uddannelse og arbejde 
• 56 % af forældrene til børn i grundskolen anser det for mest realistisk, at bar-

net tager en gymnasial uddannelse efter grundskolen.  
• 26 % forældre til børn i grundskolen anser det for mest realistisk, at barnet ta-

ger en mellemlang videregående uddannelse efter ungdomsuddannelsen, en til-
svarende andel ved ikke, hvad der er mest realistisk 
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10. Profil 4: ”Vi er bekymrede for, om jeg kan finde 
det rette”  

Tim er maskinsnedker - og har Mikael i 8. klasse, der ikke helt ved 
hvad han vil 
Maskinsnedker Tim oplever, at hans søn Mikael ikke helt ved hvad han vil, og at for-
ældrene skal skubbe lidt på. Mikael arbejder på en gård i sin fritid, og Tim håber at det 
vil modne ham lidt. Mikael vil gerne være noget indenfor radioverdenen, måske stu-
dievært – men Tim har sagt til ham at man skal være meget heldig for at få sådan et 
job. Tim håber, at hans søn selv finder frem til en uddannelse, han brænder for og ved 
hvad indeholder. Mikael skal jo ikke tage en uddannelse, fordi faren interesserer sig 
for det, men fordi han selv er interesseret – det er en værdi i sig selv. Både Tim og 
Mikaels mor kommer jævnligt med mange uddannelses-forslag, og Tim har også taget 
sin søn med ud for at se forskellige virksomheder, når han skulle besøge en kammerat 
på arbejde. Men den vejledning har nok været lidt tilfældig. Hvis Tim skulle snakke 
med en vejleder, ville han ikke kun tale lidt om uddannelsessystemet generelt, men 
derimod meget om hvad der præcist passer til Mikael. Tim forklarer, at en vejleder 
måske kan stille de rigtige spørgsmål, og komme med forslag, så Mikael kunne blive 
mere afklaret. Tim synes at vejlederen godt måtte ringe og sige til, hvis hun fik en god 
idé til en uddannelse til Mikael – i stedet for at gå og vente på at der kommer et mø-
de. Tim ville også gerne snakke med nogle, der i praksis arbejder indenfor nogle af de 
erhverv, der kunne være relevante for Mikael.  
 
Profil fra fokusgruppe; navnene er opdigtede 

 
Bekymrede bogligt orienterede børn, der klarer sig dårligt i skolen 
Aldersmæssigt er børnene i profil 4 spredt relativt jævnt over aldersgrupper-
ne 15-20 år. Der er en svag overvægt af piger i profilen sammenlignet med 
gennemsnittet.  
 
Det mest kendetegnende ved børnene i profil 4 er, at de klarer sig under 
middel i skolen i både boglige og praktiske fag, og at de selv er bekymrede 
for fremtiden.  
 
Børnene i profil 4 har et lavere karaktergennemsnit end gennemsnittet af 
børn, og de er dem i undersøgelsen, der klarer sig dårligst i matematik og 
praktiske fag. I dansk og sprogfag klarer profil 4 sig også under middel, men 
i disse to fag klarer profil 2 sig dårligere. Der er en stor overrepræsentation 
af børn, der er frafaldet en eller flere uddannelser. Hver sjette i profilen er 
således faldet fra på en eller flere uddannelser.  
 
Profil 4 er klart den profil med relativt flest bekymrede børn, og det er den 
eneste profil i undersøgelsen med flere bekymrede børn end forældre. Sam-
menlignet med gennemsnittet er der færre forældre i profil 4, der vurderer 
barnets valgkompetence meget højt.  
 
Profil 4 er overrepræsenteret i landets største byer (København, Århus, 
Odense og Ålborg) og i byer med 10 – 25.000 indbyggere. Omvendt er der 
relativt få i profil 4 på landet og i landsbysamfund.  
 
Klart den største andel i profilen ønsker en mellemlang videregående uddan-
nelse. Relativt mange foretrækker en kort eller mellemlang videregående 
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uddannelse. De næstmest udbredte uddannelsesønsker er lange videregåen-
de uddannelser og erhvervsuddannelser.  
 
Som generelt i undersøgelsen lægger børnene i profil 4 vægt på, at uddan-
nelsen svarer til deres interesser. Børnene i profilen adskiller sig dog ved i 
højere grad at lægge vægt på egen trivsel under uddannelsen, egne kompe-
tencer og sikker beskæftigelse efter uddannelsen.  
 
Lidt flere mødre med mellemlange videregående uddannelser og fag-
lærte fædre  
Uddannelsesmæssigt afviger forældrene i profilen kun lidt fra gennemsnittet. 
Blandt fædrene er lidt over gennemsnittet faglærte. Omvendt har lidt færre 
fædre end gennemsnittet en lang videregående uddannelse. Mødrenes ud-
dannelser afviger generelt ikke fra undersøgelsen som helhed – dog har rela-
tivt mange mødre en mellemlang videregående uddannelse.  
 
Arbejdsmæssigt er ufaglærte arbejdere svagt overrepræsenterede blandt 
både mødre og fædre, mens funktionærer og tjenestemænd er svagt under-
repræsenterede. Profil 4 er i nogen grad overrepræsenteret i forhold til hus-
stande med en indkomst mellem 300.000 – 600.000 kr.  
 
Forældre bekymrede for barnets fremtid og meget styrende 
Forældrene i profil 4 er meget involverede i deres børns valg af uddannelse 
og arbejde. Relativt mange taler med deres børn om valg af uddannelse og 
arbejde hver måned eller hver uge. Forældre i profil 4 er, sammen med pro-
fil 1, de, der oftest taler om valg af uddannelse og arbejde med deres børn.  
 
Fokusgrupper og interview viser flere eksempler på meget involverede for-
ældre i profilen. Nogle forældre har oplevet, at barnet ikke selv tager initiati-
ver til at foreslå uddannelser, eller at barnets præferencer er meget ensidige 
og fastlåste. I begge situationer oplevede forældrene, at det var vigtigt for 
dem at involvere sig for dels at sætte valg af uddannelse på dagsordenen, 
dels at stille kritiske spørgsmål.  
 
Kirsten arbejder på teknisk skole og har en søn, der vendte tilbage til folke-
skolen 
Kirstens søn Claus droppede ud af teknisk skole efter nogle måneder, for han var iføl-
ge Kirsten for ung til at finde en praktikplads. Nu er han tilbage i folkeskolen, i 10. 
klasse. Claus overvejer nu, om han vil på teknisk skole eller handelsskolen. Kirsten 
oplevede situationen sådan, at Claus i 9. klasse havde været til et møde med en ud-
dannelsesvejleder, uden at hun var inviteret med. Efter mødet var Claus pludselig 
meget afklaret – han ville på teknisk skole for at blive automekaniker. Selvom Kirsten 
fandt, at valget var uansvarligt, fordi Claus ikke var moden nok til at gå ud af skolen, 
var der ikke noget at gøre – Claus havde bestemt sig sammen med vejlederen. Kirsten 
var derfor irriteret over ikke at være inviteret til mødet, og hun følte, at vejlederen 
havde sat hende uden for indflydelse. Kirsten siger, at der selvfølgelig kan være for-
hold vedrørende valg af uddannelse, som Claus ville tale mere åbent om over for en 
vejleder end over for hende, fordi han kender sin mors præferencer – men hun ville 
nu alligevel gerne have været mere involveret i sønnens uddannelsesvalg, end hun 
reelt var. Kirsten har nu prøvet at overtale sin søn til at starte på handelsskolen, fordi 
hun synes man står bedre med en handelsuddannelse. Faren har også foreslået at 
sønnen skulle blive tømrer, ligesom faren selv er. Men Claus vil hellere prøve igen på 
teknisk skole. For at kunne rådgive Claus bedst muligt om, hvad han skal efter 10. 
klasse, ville Kirsten i dag gerne snakke med nogen, der i praksis arbejdede som auto-
mekaniker, og med en af Claus’ lærere, som kender ham personligt, og ved hvor han 
ligger fagligt. 
Profil fra fokusgruppe; navnene er opdigtede 
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Forældrene i profil 4 er mest bekymrede i forhold til deres børns fremtid. 
Dette kan hænge sammen med, at barnets kompetencer ikke helt står mål 
med ambitionerne hos forældrene og børnene, og at relativt mange af bør-
nene har haft et eller flere nederlag i uddannelsessystemet.   
 
Det er generelt meget få forældre, der giver udtryk for, at de i høj grad for-
søger at styre deres børns valg af uddannelse og arbejde. Profil 4 er dog de 
mest styrende forældre i undersøgelsen. Der er således relativt færre i profil 
4, der afviser, at det er vigtigt at få barnet til at vælge det, man som foræl-
der kan se er det rigtige. Profil 4 er dermed den profil, hvor færrest lægger 
stor vægt på børnenes selvbestemmelse. En dialog mellem intervieweren og 
en forælder i en fokusgruppe lyder fx således: 
 
Forælder: ”Den ældste ville gerne være havbiolog. Det synes jeg var en dår-
lig idé. Uddannelsen varer lang tid, og man kan vist kun tage den i Køben-
havn. Jeg brød mig ikke om, at han skulle flytte helt derover. Og hvis man 
står så lang tid under uddannelse, er der så noget bagefter?”   
 
Interviewer: ”Har du undersøgt mere om det?” 
 
Forælder: ”Nej, men det har min søn da. Men det er jo en uddannelse, der 
tager lang tid.”  
 
Interviewer:” Ville han kunne gennemføre?” 
 
Forælder: ”Det ved jeg ikke, så meget har jeg altså ikke undersøgt.”  
 
Der er dog den grænse for styringen, ifølge forældrene, nemlig at barnet 
selv får lov at bestemme valget i sidste instans, men det hindrer ikke, at 
forældrene har en meget aktiv rolle som med- og modspillere undervejs i 
beslutningsprocessen. Styringen består ofte i, at de søger at henlede børne-
nes opmærksomhed på vigtige hensyn snarere end direkte at kontrollere 
barnets uddannelsesvalg. En forælder fra fokusgruppen siger fx: 
 
”Det er vigtigt, at de går i gang med noget, de brænder for. Det er vigtigt at 
de fuldfører. Man får ikke noget ud af at presse dem til en uddannelse, de 
ikke brænder for. Men man bør også snakke om, om der nu er nogen mulig-
heder bagefter… kan man finde læreplads bagefter? Man kan jo sagtens tage 
et grundforløb, men hvis de ikke finder en læreplads bagefter, er de jo lige 
vidt.”  
 
Begrænset viden om gymnasiale samt lange og mellemlange videre-
gående uddannelser 
Relativt få forældre har viden om gymnasiale uddannelser samt lange og 
mellemlange videregående uddannelser. Relativt få forældre vurderer da 
også, at de har tilstrækkelig viden om gymnasiale uddannelser og videregå-
ende uddannelser til at snakke om valg af uddannelse med barnet.  
 
Forældrenes oplevelse af utilstrækkelig viden om lange og mellemlange vide-
regående uddannelser skal ses i lyset af dels det udbredte ønske om, at bør-
nene i profilen ender med mellemlange videregående uddannelser, dels 
overvægten af ufaglærte arbejdere blandt forældrene.  
 
Oplever behov for bedre overblik over valgmuligheder 
Flest forældre i profilen oplever behov for et bedre overblik over de mange 
valgmuligheder i forhold til uddannelse og arbejde, og næstflest oplever be-
hov for mere viden om muligheder efter uddannelsen i form af beskæftigel-
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se, løn, karriere og videreuddannelse. Omvendt er relativt få interesseret i 
viden om enkeltuddannelser.  
 
Oplever behov for at kunne tale konstruktivt med barnet 
Profil 4 forældre er de, hvor relativt flest oplever behov for mere viden om 
hvordan man snakker konstruktivt med barnet om valg af uddannelse og 
job. Nogle forældre har haft en fornemmelse af, at der var ting, deres børn 
har lettere ved at tale med en vejleder om, end med dem som forældre:  
 
”Han holder sig måske lidt tilbage fra at diskutere nogle idéer med mig, fordi 
han godt på forhånd ved, at jeg synes det er en dårlig idé. Så er det måske 
rarere for ham lige at snakke med en vejleder først…”  
 
Behovet for konstruktive samtaler kan også hænge sammen med, at foræl-
drene i profilen er dem, der hyppigst taler om valg af uddannelse og arbejde 
med børnene.  
 
Fokusgrupper og interview viser, at en række af forældrene i profilen er me-
get interesserede i praktiske forhold under selve uddannelsen, fx mulighe-
derne for en praktikplads og løn under uddannelsen. Det er dog primært de 
forældre, hvor barnet er afklaret om valg af uddannelse, som interesserer 
sig for de praktiske aspekter. Undersøgelsen tyder således ikke på, at disse 
forhold er udslagsgivende for valget af uddannelse.  
 
Vejledning med personligt og fagligt kendskab til barnet  
De kvalitative interview viser, at forældrene i profilen lægger særlig stor 
vægt på, at vejledningen er personlig og tager udgangspunkt i det enkelte 
barns kompetencer.  
 
En forælder siger fx: 
 
”Det er vigtigt, at en vejleder kan stille de rigtige spørgsmål og måske kom-
me med forslag, så barnet kan blive mere afklaret”.  
 
Forældreprofilen går meget op i, at vejlederen skal kende barnet personligt 
og fagligt, og give personlig vejledning der tager udgangspunkt i barnets 
evner, så det kan få ’succesoplevelser’.  
 
Selv om forældrene i profilen i højere grad end profil 1 og 2 ønsker, at vej-
ledningen tager udgangspunkt i barnet, er der også forældre i profil 4, der 
fremhæver, at det er vigtigt vejlederen har overblik over uddannelsessyste-
met.  
 
Vibeke er social- og sundhedsassistent og har en teenage-søn, der er lidt 
skoletræt 
Vibeke er social- og sundhedsassistent og har en dreng på 15 år, der tager 9. klasse 
på en efterskole for børn, der ikke er bogligt orienterede. Det var Vibeke, der tog initi-
ativet til, at Søren skulle på efterskole i 9. klasse. Søren sagde ja med det samme, da 
han gerne ville væk fra folkeskolen. Søren har længe haft det svært i folkeskolen bog-
ligt og socialt, og han har i perioder gået til skolepsykolog. Vibeke er generelt meget 
involveret i Sørens uddannelsesvalg, men hun lægger vægt på at inddrage og støtte 
ham i hans egne ønsker, selv om han ikke kommer med forslag til uddannelser på 
egen hånd. Vibeke lægger vægt på, at Søren skal føle, at han er en del af beslutnin-
gerne. I forhold til vejledning synes Vibeke at det er vigtigt, at vejlederen tager ud-
gangspunkt i Sørens situation og bruger tid til at sætte sig ind i den. Hun mener gene-
relt, at skolesystemet ikke tager nok udgangspunkt i det enkelte barn. Hun er ikke 
interesseret i vejledning i fællesskab med andre forældre til informationsmøder o.l., da 
hun finder, at børn er meget forskellige. Hun mener det er vigtigt at både hun og Sø-
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ren kommer til et personligt møde med vejlederen, så Søren ikke kommer til at føle at 
der tages beslutninger henover hovedet på ham. 
 
Profil fra telefoninterview; navnene er opdigtede 

 
Primært vigtigt, at barnet overhovedet får en uddannelse 
Undersøgelsen viser, at det er helt afgørende prioritet for mange af profilens 
forældre, at barnet overhovedet gennemfører en uddannelse efter grundsko-
len.  
 
Grunden til, at forældrene i denne profil er særligt fokuserede på dette mi-
nimumskrav er, at de i højere grad oplever det som sandsynligt at deres 
børn ikke kommer i gang med eller gennemfører en uddannelse, da mange 
af børnene har eller har haft problemer i uddannelsessystemet. Der er såle-
des relativt mange eksempler på børn, der 1) er trætte af at gå i skole gene-
relt, 2) har skiftet skole, fordi de trivedes dårligt på den oprindelige skole, 3) 
er faldet fra en påbegyndt uddannelse og/eller 4) oplever enkeltfag, som 
barnet har meget vanskeligt ved.  
 
I fokusgrupper og interview fokuserede forældrene i forlængelse af dette på 
uddannelsernes optagelseskrav og muligheden for praktikplads, der opleves 
som en flaskehals for at gennemføre en erhvervsuddannelse.  
 
Foretrækker mellemlange videregående uddannelser eller erhvervs-
uddannelser 
Flest forældre i profilen foretrækker personligt, at barnet tager en mellem-
lang videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. I begge tilfælde 
foretrækkes disse uddannelser af en større andel af profil 4 forældre end af 
undersøgelsens forældre generelt. Forældrene adskiller sig endvidere ved, at 
relativt få foretrækker lange videregående uddannelser. 
 
Halvdelen af forældrene og børnene i profil 4 er enige om den foretrukne 
uddannelseslængde. Profil 4 adskiller sig dog ved at være den profil med 
relativt flest børn, der ifølge forældrene er mere ambitiøse end deres foræl-
dre i hvilken uddannelse de forventer at vælge. 
 
Barnet skal kunne klare uddannelsen og den skal give gode frem-
tidsmuligheder 
Ved valg af uddannelse er det vigtigste hensyn for profil 4 forældre, som for 
alle forældre, at barnet interesserer sig for uddannelsens indhold.  
 
Undersøgelsen peger dog også på en række hensyn, som i særlig grad udgør 
en prioritet for forældrene i profil 4. Forældrene er således optaget af, om 
barnet reelt har kompetencerne til at kunne klare sig på uddannelsen. Dette 
skal ses i lyset af, at relativt mange af børnene har problemer i skolen, og at 
relativt mange samtidig ønsker en videregående uddannelse.  
 
Forældrene finder også de mere praktiske fremtidsmuligheder i uddannelsen 
vigtige (beskæftigelsessituationen indenfor området og lønniveauet efter 
uddannelsen). 
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Anbefalinger til vejledningen 
Vores anbefalinger til vejledningen af profil 4-forældre og -børn er: 
 
• Vejledningen bør tilrettelægges, så forældrene oplever, at de bliver ak-

tivt inddraget, så de kan få luftet deres bekymringer og føler at de har 
medindflydelse. Omvendt er forældreinddragelsen en balance i forhold til 
også at give barnet mulighed for at diskutere sine egne præferencer med 
en, der forholder sig mere neutralt til barnet end forældrene.  

 
• Forældrene og børnene er relativt ambitiøse i forhold til valg af uddan-

nelse sammenholdt med børnenes præstationer og motivation i skolen. 
Vejlederne kan have en rolle i forhold til at bringe forældre og børn til i 
fællesskab at reflektere over, hvorfor de er så ambitiøse, og om det 
hænger sammen i forhold til barnets situation.  

 
• Vigtigt at vejledningen forsøger at foreslå uddannelser, som barnet på 

den ene side kan klare, og som den anden side bedst muligt opfylder 
ambitionerne.  

 
• Vejledningen kan samtidig indeholde rådgivning eller træningsforløb i 

forhold til hvordan man snakker konstruktivt med sit barn om uddannel-
se og arbejde, da flere forældre i profil 4 efterlyser viden om dette. 

 

Fakta om profil 4: ”Vi er bekymrede for, om jeg kan finde det 
rette” 

 
• 52 % er drenge 
• 32 % har et karaktergennemsnit under 8 
• 17 % børn har på et tidspunkt afbrudt et uddannelsesforløb, heraf har hver 

femte afbrudt to eller tre. 56 % af afbrydelserne skyldes forkert uddannelses-
valg 

• 34 % forældre vurderer, at deres barn i mindre grad eller slet ikke er i stand til 
at træffe valg om uddannelse og arbejde på nuværende tidspunkt 

• 43 % forældre tror, at det er mest realistisk, at barnet går videre på en gymna-
sial uddannelse efter grundskolen. 23 % tror det er mest realistisk, at barnet 
går videre på en erhvervsuddannelse 

• 25 % forældre tror det er mest realistisk, at barnet tager en mellemlang vide-
regående uddannelse efter ungdomsuddannelsen, og en tilsvarende andel tror, 
at børnene starter på at arbejde 

• 54 % af husstandene tjener mellem 300.000 og 600.000 kr.  
• 37 % mødre har en mellemlang videregående uddannelse, og 39 % fædre er 

faglærte. 14 % mødre og 17 % fædre er ufaglærte 
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Metodebilag 

Rambøll Management har i undersøgelsen anvendt en kombination af kvali-
tative og kvantitative datakilder omfattende følgende aktiviteter: 
 

• Eksplorative interview med forældre og vejledere 
• Telefoniske interview med 1.402 forældre 
• Fokusgrupper og dybdegående telefoninterview med forældre 

 
Nedenfor beskrives de enkelte datakilder. 
 
Eksplorative interviews 
Vi har gennemført eksplorative interview med tre forældre til børn mellem 13 
og 20 år. Interviewene blev gennemført med kvalitative, semi-strukturerede 
interview med henblik på at opnå en dybere forståelse for de problemstillin-
ger, man kan stå over for som forælder i aldersgruppen. Det har også været 
formålet med interviewene at afprøve mulige spørgsmålsformuleringer til 
spørgeskemaundersøgelsen.  
 
Der er endvidere gennemført eksplorative interview med to erfarne vejledere 
med henblik på at opnå indsigt i deres erfaringer som vejledere med foræl-
dre. Oplysningerne blev anvendt til at målrette undersøgelsen i forhold til, 
hvilke typer viden vejledere har behov for.  
 
Telefoninterview med forældre 
Vi har gennemført en kvantitativ, landsdækkende dataindsamling som tele-
foninterview udført af Rambøll Surveys interviewere. Vi har interviewet 
1.402 forældrene til børn i alderen 13 – 20 år på baggrund af en rundring-
ning blandt tilfældigt udtrukne husstande.  
 
Interviewene er gennemført ved hjælp af et computerbaseret indtastnings-
program (CATI: Computer Assisted Telephone Interviewing), hvor hver in-
terviewer sidder ved en computer og indtaster respondenternes svar direkte 
i interviewprogrammet, og programmet administrerer selv spring i spørge-
skemaet, validering, aftaler, frafaldsgrunde, antal kontaktforsøg osv. Denne 
indsamlingsmetode sikrer besvarelsernes repræsentativitet og kvalitet.  
 
Det har været væsentligt, at såvel mødre som fædre deltog i undersøgelsen. 
Vores dataindsamlingssystem var derfor programmeret til at vælge tilfæl-
digt, om mor eller far skulle interviewes i den enkelte husstand. En husstand 
kontaktes op til fem gange på forskellige tidspunkter. Hermed sikres mod en 
underrepræsentation af personer, som bor alene eller sjældent er hjemme.  
 
Undersøgelsen er stratificeret med henblik på at opnå en ligelig repræsenta-
tion af forældre til børn inden for følgende fem uddannelsesmuligheder:  
 

1) Folkeskole 
2) Efterskole og fri grundskole  
3) Erhvervsuddannelser (EUD), SOSU og andre ungdomsuddannelser  
4) Gymnasiale uddannelser 
5) Individuelle forløb mv. (omfattende brobygningsforløb, erhvervs-

grunduddannelse (EGU), husholdnings- og håndarbejdsskoler, pro-
duktionsskoler, TAMU, børn uden for uddannelse, på ophold på fol-
kehøjskoler mv., og unge i beskæftigelse uden for uddannelsesfor-
løb).  
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Klyngeanalyse 
 
Rambøll Management har gennemført en klyngeanalyse af de indsamlede 
svar fra forældrene. Det er denne klyngeanalyse, der danner baggrund for 
inddelingen af børn i rapportens fire profiler.  
 
Klyngeanalysen tager udgangspunkt i en række karakteristika ved børnene 
(som forældrene har beskrevet dem i interviewene). Formålet med at tage 
udgangspunkt i karakteristika ved børnene, er at disse i højere grad er identi-
ficerbare for uddannelsesvejledere. Analysestrategien er at beskrive foræl-
drenes karakteristika, adfærd og behov på baggrund af karakteristika ved 
deres børn. Ideen er, at vejlederne skal kunne opnå viden om forældrene ud 
fra børnenes profil.  
 
Klyngeanalyse er valgt som metode, da dette giver mulighed for at foretage 
mere nuancerede opdelinger af børnene end eksempelvis almindelige kryds-
tabuleringer. Overordnet har klyngeanalysen taget udgangspunkt i tre di-
mensioner ved børnene operationaliseret i en række underliggende spørgs-
mål i spørgeskemaet: 
 
1) Barnets faglige kvalifikationer 

• Hvad er/var dit barns karaktergennemsnit i grundskolen i den klas-
se, barnet går i, eller sidst gik i? 

• Hvor godt har dit barn klaret sig i følgende fag i grundskolen, i den 
klasse, barnet går i, eller sidst gik i?  

 
2) Barnets personlige forudsætninger for at træffe valg om uddannelse og 

arbejde 
• Hvor motiveret er dit barn for at gennemføre den uddannelse, som 

han/hun er i gang med?  
• Hvor bekymret tror du, at dit barn selv er for fremtiden med hen-

syn til uddannelse og arbejde? 
• I hvilken grad vurderer du, at dit barn er i stand til at træffe valg 

om uddannelse og arbejde på nuværende tidspunkt, dvs. om dit 
barn kan overskue valgmulighederne og deres konsekvenser? 

• I hvilken grad vurderer du, at dit barn på nuværende tidspunkt er 
sikker på, at hans/hendes valg af uddannelse og arbejde er rigtigt?  

• I hvilken grad vurderer du, at dit barn har et realistisk billede af 
egne evner i forhold til at kunne vælge uddannelse og arbejde? 

• En række spørgsmål om barnets etniske tilhørsforhold 
 
3) Barnets fremtidsplaner i relation til uddannelse 

• Hvilken uddannelsesbaggrund tror du, at dit barn selv ville fore-
trække at ende med?  

 
Vurderingen af størrelsen af de fire klynger er baseret på, at restgruppen i klyngeana-
lysen (de respondenter, der ikke er medtaget, fordi de har ikke har besvaret nogle af 
de spørgsmål, der ikke i klyngeanalysen, eller har svaret ved ikke) fordeler sig sva-
rende til de respondenter, der indgår i profilerne. Rambøll Managements beregninger 
viser, at denne model ikke giver systematiske skævheder, som giver anledning til at 
vægte profilerne.  
 
Fokusgrupper/dybdegående telefoninterview med forældre 
Vi har suppleret den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med syv 
fokusgrupper og ti dybdegående telefoninterview med udvalgte forældre. 
Formålet har været at uddybe de forudsætninger for forældrenes behov, 
viden og adfærd, der ligger til grund for svarene i spørgeskemaundersøgel-
sen.  
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Forældrene er således blevet inddraget i fortolkningen af spørgeskemaun-
dersøgelsens resultater, og de har herigennem bidraget til at give et dybere, 
mere perspektiverende og nuanceret billede af årsager til og sammenhænge 
mellem forældrenes adfærd, behov, værdier og vurderinger.  
 
Respondenterne til fokusgrupper og de dybdegående telefoninterview blev 
sammensat på baggrund af undersøgelsens fire profiler. Der er således gen-
nemført fokusgruppeinterview med alle fire forældreprofiler, samt 2 x 5 dyb-
degående telefoninterview med de to forældreprofiler, hvor det på grund af 
geografiske afstande ikke var muligt at rekruttere nok forældre til to fokus-
gruppe-interview pr. profil. 
 
Uddybende metodebeskrivelse om klyngeanalysen 
I denne analyse er der anvendt en hierarkisk klyngeanalyse efterfulgt af en 
ikke-hierarkisk klyngeanalyse.  
 
I hierarkisk klyngeanalyse betragter vi som udgangspunkt alle respondenter 
hver for sig. I første skridt dannes én klynge af de to respondenter, der lig-
ger tættest på hinanden m.h.t. et eller andet afstandsmål. Her anvendes 
Ward’s method som afstandsmål. Metoden slår de to klynger sammen, der 
bevirker, at den samlede spredning i klyngerne vokser mindst muligt. 
 
I næste skridt tilføjes enten en tredje respondent til klyngen med de to re-
spondenter eller to nye respondenter danner tilsammen en ny klynge. 
 
I tredje skridt kan der ske det, at to allerede eksisterende klynger slås sam-
men til én, at en respondent, der ikke allerede tilhører en klynge, føjes til en 
eksisterende klynge eller at to respondenter, der ikke tilhører nogen klynger, 
går sammen og danner en ny klynge. 
 
Et af problemerne ved hierarkisk klyngeanalyse er, at når en respondent i et 
af de første skridt er blevet sat i en bestemt klynge, vil vedkommende ikke 
på et senere tidspunkt kunne skifte til en anden klynge, selvom dette mulig-
vis ville være hensigtsmæssigt. En uheldig konsekvens af dette er, at klyn-
geløsningen afhænger af, hvordan datasættet er sorteret. For at løse dette 
problem laves efterfølgende en ikke-hierarkisk klyngeanalyse. 
 
I en ikke-hierarkisk klyngeanalyse specificeres på forhånd, hvor mange 
klynger man ønsker, hvorefter computeren selv bestemmer den bedste 
klyngeløsning. En betingelse for, at en ikke-hierarkisk klyngeanalyse bliver 
god er dog, at man på forhånd tilnærmelsesvis kan specificere midtpunkter-
ne i klyngerne, hvilket vil sige gennemsnittene for alle variabler i de forskel-
lige klynger. Derfor laves først en hierarkisk klyngeanalyse, hvorfra man vil 
kunne give et kvalificeret bud på antallet af klynger samt gennemsnittene i 
de respektive klynger. Med disse som udgangspunkt kan ikke-hierarkisk 
klyngeanalyse nu benyttes til at finjustere løsningen og se om nogle af de 
varemærker, der på et tidligt tidspunkt blev sat i en given klynge i virkelig-
heden passer bedre i en anden. 


