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Abstract  

The need for more young people to choose vocational educations is increasing due to a massive 

lack of skilled workers, which can become costly for the Danish society. Despite of various 

initiatives from the government and communication campaigns attempting to draw more young 

people to the vocational educations as well as improving the attractiveness of these, progression 

is absent. In the choice of education, parents are identified as the primary influencer, that through 

their guidance can make the young people create specific ideas and attitudes towards the 

different educations. This leads us to the following research question:  

 

How does framing of vocational educations affect the image of vocational educations, and in what 

way does it influence parents when giving advice to their children in connection with the choice of 

education? 

 

This thesis builds on a theoretical framework within the fields of agenda-setting, framing, and 

image. These are used to analyse how news media and campaigns frame vocational educations, 

and how the framing affects the image of these educations, as well as the effect it has on parents 

when they advise their children in the choice of education. The methodology is based on a mixed 

methods approach including a content analysis of news media, a thematic analysis of campaigns, 

and in-depth interviews with parents as well as informants that carry knowledge in the field of 

vocational educations. 

 

The main findings show that vocational educations are framed predominantly in a positive manner 

by the news media and campaigns. However, the framing of the news media comes across with a 

highly mixed tone. Combined, the primary aspects that are framed represent the possibilities for 

further education, the educational level, and the social environment in relation to vocational 

educations. Moreover, we conclude that parents only to a lesser degree have let the framing 

affect their perception of different aspects of vocational educations. We find two tendencies 

among the parents: they are either unknowledgeable about vocational educations, or else they 

have a negative perception of these. We find that the latter tendency might be caused by the 

news media’s mixed framing. In conclusion, a gap exists between how vocational educations are 
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framed and how they are conceived by parents. Furthermore, the varied framing in the news 

media is misaligned with the desired attractiveness of vocational educations. We conclude that 

the news media’s framing affects the general negative perception among parents and the poor 

image belonging to vocational educations. Our findings lead to the recommendation of including 

parents in a higher degree in the planning of communication, as well as building a better 

relationship to the news media in order to ensure, that they communicate in a favourable manner 

that supports the communication objective.   
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1 Indledning 

I Danmark er der siden år 2000 oplevet et faldende antal af unge, som vælger at søge ind på 

erhvervsuddannelser (Rickers & Lessel, 2019). Af den grund trådte erhvervsuddannelsesreformen 

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser i kraft i 2015, hvor det klare mål er, at ”Flere elever 

skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse” (Børne- og 

Undervisningsministeriet, 2020b). Reformen har til formål at højne attraktiviteten af 

erhvervsuddannelser for at øge ansøgningstallet hertil. Målsætningen for 2020 var, at 25% af 

folkeskoleeleverne skulle vælge en erhvervsuddannelse (Børne- og Undervisningsministeriet, 

2020b). Denne blev dog ikke indfriet, da antallet af ansøgere blot var på 19,9% (Børne- og 

Undervisningsministeriet, n.d.). Målsætningen på 30% i 2025 (Børne- og Undervisningsministeriet, 

2020b) er derfor vurderet som usandsynlig at opnå pga. den manglende udvikling siden reformens 

ikrafttrædelse (SMVdanmark, 2020). Denne problemstilling medfører en stigende mangel på 

erhvervsuddannede, da prognoser forudser, at der vil mangle 70.000 faglærte i Danmark i 2025 

(Hansen, 2017). Analyser viser, at konsekvensen af manglen på faglærte vil koste det danske 

samfund op imod 100 milliarder kroner (Dengsøe, 2016).  

 

For at bygge videre på erhvervsuddannelsesreformen blev aftalen Fra folkeskole til faglært indgået 

i 2018 med målet om styrke indsatsen for en større søgning til erhvervsuddannelserne 

(Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre & Socialistisk Folkeparti, 

2018). Aftalen gør det f.eks. obligatorisk, at folkeskoleeleverne skal til prøve i de kreative fag i 8. 

klasse for at tillægge de praktiske fag større vigtighed og dermed øge interessen for 

erhvervsuddannelserne (Regeringen et al., 2018). Hertil afholdes årligt Danmarksmesterskaberne i 

erhvervsuddannelser, DM i Skills, der har til formål at eksponere uddannelserne på positiv vis, når 

unge konkurrerer om at blive landets bedste inden for et bestemt fag (SkillsDenmark, n.d.).  

 

Siden reformens ikrafttrædelse er der desuden igangsat flere kampagner, der alle har til formål at 

højne attraktiviteten af erhvervsuddannelser og dermed øge søgningen hertil. Disse kampagner 

udgør Muligheder i virkeligheden, Gør noget og Ny Mesterlære som er udviklet af henholdsvis 

Undervisningsministeriet (n.d.-a), Byggeriets Uddannelser (n.d.-a) samt Børne- og 

Undervisningsministeriet (2020a). Fælles for alle kampagner er, at de sætter fokus på de mange 
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muligheder, som en erhvervsuddannelse indebærer, herunder at kombinere praktisk læring med 

skoleundervisning (Børne- og Undervisningsministeriet, 2020a), kreative udfordringer og 

videreuddannelse (Byggeriets Uddannelser, n.d.-a; Undervisningsministeriet, n.d.-b). 

 

Dermed er der i de senere år blevet sat stort fokus på erhvervsuddannelserne gennem diverse 

tiltag og kampagner, da uddannelserne oplever manglende interesse blandt unge, hvilket kan føre 

til store økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser. Initiativerne har dog ikke ændret på de 

unges søgning hertil, hvilket leder til spørgsmålet: Bliver erhvervsuddannelser opfattet som 

attraktive? 

 

1.1 Problemfelt  

Det er diskuteret, hvorvidt ungdomsuddannelserne er opdelt i et hierarki, hvor det almene 

gymnasium befinder sig øverst og erhvervsuddannelserne nederst (Juul, 2018). Et par af de 

faktorer, der peges på i denne sammenhæng, og som påvirker valget af ungdomsuddannelse, er 

de unges opfattelse af det lavere faglige niveau, dårlige videreuddannelsesmuligheder 

(Østergaard-Thygesen, 2018) og de mindre gode sociale miljøer på erhvervsuddannelser (Juul, 

2018; Juul & Pless, 2015). Vi undrer os over, om der er en manglende italesættelse af 

erhvervsuddannelsers muligheder, som kan føre til en generel uvidenhed i samfundet, der 

bevirker, at de unge fravælger erhvervsuddannelserne. Derfor finder vi det interessant at 

undersøge, hvad nyhedsmedier og kampagner fokuserer på i framingen af erhvervsuddannelser, 

og hvordan framingen påvirker opfattelsen af disse. På trods af det store fokus på manglen på 

erhvervsuddannede har det ikke bidraget til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Af den 

grund finder vi det relevant at undersøge, om nyhedsmediers og kampagners framing 

understøtter målet om at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne. 

 

De unge anser valget af ungdomsuddannelse som værende i deres egen kontrol, men en række 

undersøgelser viser, at der er flere influenter, der påvirker deres valg (Danmarks 

Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; Juul & Pless, 2015; Thomsen & Bom, 2019). Forældre 

forekommer som den største påvirkningskilde, der gennem deres rådgivning i uddannelsesvalget 

kan påvirke de unge i en given retning ved at skabe bestemte idéer og holdninger til de forskellige 
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uddannelser (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; Thomsen & Bom, 2019). Dog findes 

begrænset forskning i, hvad der påvirker forældrene i rådgivningen af deres børns 

uddannelsesvalg. Set i lyset af dette og forældrenes påvirkningsevne finder vi det interessant at 

undersøge, hvad der påvirker deres opfattelser af erhvervsuddannelser, og hvordan disse 

opfattelser indgår i rådgivningen af deres børns valg af ungdomsuddannelse.  

 

1.2 Problemformulering  

På baggrund af ovenstående problemfelt ønsker vi at besvare følgende problemformulering:  

 

Hvilken effekt har framingen af erhvervsuddannelser på erhvervsuddannelsernes image, og 

hvordan påvirker det forældre i rådgivningen i forbindelse med deres børns uddannelsesvalg? 

 

For at besvare problemformuleringen tager vi udgangspunkt i nedenstående underspørgsmål:  

1. Hvordan frames erhvervsuddannelser i nyhedsmedier og kampagner om 

erhvervsuddannelser? 

2. Hvordan påvirker framingen af erhvervsuddannelser forældre, når de skal rådgive deres 

børn i forbindelse med uddannelsesvalget?   

3. Er der uoverensstemmelser mellem framingen af erhvervsuddannelser og opfattelsen 

heraf og i så fald, hvordan påvirker uoverensstemmelserne erhvervsuddannelsernes 

image?  

 

1.3 Formålet med specialet  

Formålet med specialet er at undersøge, hvordan erhvervsuddannelser bliver italesat i 

nyhedsmedier og kampagner, og hvordan forældre til unge bliver påvirket af denne italesættelse, 

når de skal rådgive deres børn i forbindelse med valget af ungdomsuddannelse. Derudover vil vi 

undersøge, hvorvidt der er uoverensstemmelser mellem framingen og opfattelsen af 

erhvervsuddannelser, og hvordan det påvirker imaget. Kommunikationen omkring 

ungdomsuddannelser og dens måde at påvirke valget heraf er blot undersøgt i et begrænset 

omfang. Vi ønsker derfor at supplere litteraturen herom. Slutteligt vil vi frembringe en anbefaling 

til, hvilke væsentlige forhold der bør tænkes ind i kommunikationen for at øge attraktiviteten af 
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erhvervsuddannelser, så flere unge søger disse. Vores undersøgelse vil derfor være til gavn for 

politikere, embedsmænd, erhvervsskoler og fagorganisationer, der arbejder med at gøre 

erhvervsuddannelser attraktive og øge søgningen hertil.  

 

1.4 Begrebsafklaring  

I dette afsnit vil vi introducere væsentlige begreber, som vi anvender i afhandlingen.   

 

Ungdomsuddannelser er de typer uddannelser, der kan tages direkte efter folkeskolen og dækker 

over erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser (UddannelsesGuiden, 2019b).  

 

En erhvervsuddannelse er en uddannelse, der er rettet mod et specifikt erhverv, og efter endt 

uddannelse er man faglært (UddannelsesGuiden, n.d.). Der findes 102 forskellige 

erhvervsuddannelser med mere end 300 specialer (UddannelsesGuiden, n.d.). Når eleverne 

påbegynder en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen, skal de tage 1. grundforløb, hvor de 

skal vælge mellem fire fagområder: 1) Omsorg, sundhed og pædagogik, 2) kontor, handel og 

forretningsservice, 3) fødevarer, jordbrug og oplevelser og 4) teknologi, byggeri og transport 

(UddannelsesGuiden, 2020a). Herefter påbegyndes grundforløbets andel del, hvor eleverne 

vælger den erhvervsuddannelse, de ønsker at gennemføre (UddannelsesGuiden, 2020a). Efter 

grundforløbets afslutning påbegyndes hovedforløbet, som er en vekslen mellem praktik- og 

skoleforløb (UddannelsesGuiden, 2020a). Det er også muligt at blive erhvervsuddannet ved at tage 

en eux, som både er en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse (UddannelsesGuiden, 

2019a).  

 

De gymnasiale uddannelser er boglige uddannelser, hvor undervisningen er teoretisk baseret 

(UddannelsesGuiden, 2019b). Der findes fire gymnasiale uddannelser: hf-eksamen (hf), merkantil 

studentereksamen (hhx), teknisk studentereksamen (htx) og almen studentereksamen (stx) 

(UddannelsesGuiden, 2019b).  
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1.5 Afgrænsning  

I det pågældende speciale afgrænser vi os til at undersøge valget af ungdomsuddannelse med 

udgangspunkt i erhvervsuddannelser i det danske uddannelsessystem. I vores valg af 

forskningslitteratur og sekundær empiri omhandlende unges valg af ungdomsuddannelse 

afgrænser vi til studier og undersøgelser, som er udarbejdet i en dansk kontekst. Begrundelsen 

herfor er, at det danske uddannelsessystem har sine unikke muligheder og begrænsninger, der er 

skabt af det danske velfærdssamfund, hvilket ikke kan sammenlignes med udenlandske 

uddannelsessystemer. 

 

Vi afgrænser os til en tidsramme fra 2015 frem til i dag med henblik på vores valg af 

forskningslitteratur og sekundær empiri vedrørende unges uddannelsesvalg samt kampagner, der 

har til formål at højne attraktiviteten af erhvervsuddannelser. Årsagen hertil er, at der i 2015 

trådte en reform i kraft, som har en målsætning om at øge søgningen til erhvervsuddannelserne 

(Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti & Liberal 

Alliance, 2014).  

 

Eftersom det er et kommunikationsstudie, beskæftiger vi os ikke med andre forhold som f.eks. 

lovgivning, der kan påvirke valget af ungdomsuddannelse. Det betyder, at vi i vores inddragelse af 

erhvervsuddannelsesreformen ikke vil forholde os til indholdet heraf, men i stedet undersøge, 

hvordan dette frames for at øge attraktiviteten af erhvervsuddannelser. Desuden indeholder 

reformen fire overordnede mål, hvoraf vi blot beskæftiger os med det første, der handler om at 

øge søgningen til erhvervsuddannelserne af elever direkte fra grundskolen (Regeringen et al., 

2014). Endvidere findes der flere måder at blive erhvervsuddannet på, hvor vi blot beskæftiger os 

med de traditionelle erhvervsuddannelser, og dermed afgrænser vi os fra eux.  

 

1.6 Struktur 

Indledningsvist har vi præsenteret specialets problemfelt, problemformulering og formål. Derefter 

har vi defineret væsentlige begreber og de afgrænsninger, vi har foretaget. Efterfølgende vil vi 

introducere forskningsteori og sekundær empiri, hvorefter vi præsenterer teorier, der tilsammen 

danner grundlag for besvarelse af vores problemformulering. Herefter vil vi beskrive vores 
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videnskabsteoretiske tilgang, som leder til de udvalgte metoder og overvejelser, som vi har gjort 

os herom. På baggrund af specialets teori og metode vil vi herefter analysere, hvordan 

erhvervsuddannelser frames i nyhedsmedier og kampagner, hvilket fører til en analyse af, hvordan 

forældre er påvirket af denne i rådgivningen i forbindelse med deres børns uddannelsesvalg. 

Dernæst vil vi analysere og diskutere, hvorvidt der forekommer uoverensstemmelser mellem 

framingen af erhvervsuddannelser og opfattelsen heraf og i så fald, hvordan dette påvirker 

erhvervsuddannelsernes image. Dette leder til en anbefaling af, hvilke væsentlige forhold der bør 

tænkes ind i den fremadrettede kommunikation for at få flere unge til at vælge en 

erhvervsuddannelse. Slutteligt vil vi præsentere en konklusion, som frembringer en besvarelse på 

vores problemformulering, samt perspektivere til interessante problemstillinger til fremtidig 

forskning, som har vist sig undervejs i udarbejdelsen af vores analyse.   

 

2 Teori 

I dette afsnit findes en litteraturgennemgang efterfulgt af en præsentation af teorier og 

begrundelse for valg af disse. På baggrund af afhandlingens problemfelt vil 

litteraturgennemgangen tage udgangspunkt i følgende emner: Opfattelse af ungdomsuddannelser 

og påvirkninger af unges uddannelsesvalg. Herigennem klarlægges fundamentet for analysen, og 

samtidig identificeres hullerne i forskningen og den sekundære empiri, som udgør vores research 

gap og dermed grundlaget for vores speciale.  

 

I afsnittet om teorivalg præsenteres den teoretiske ramme. Her vil vi redegøre for valget af teorier 

og deres kunnen, som senere vil benyttes til at analysere og diskutere resultaterne i analysen. 

 

2.1 Litteraturgennemgang  

I litteraturgennemgangen vil vi præsentere forskningsteori og sekundær empiri, som kan bidrage 

med en forståelse for afhandlingens problemfelt. Forskningsteorien består af rapporter fra Center 

for Ungdomsforskning og Socialforskningsinstituttet på Aalborg Universitet, samt forskning fra 

Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, hvorimod den sekundære empiri udgør rapporter 

fra analyseinstitutter, herunder Danmarks Evalueringsinstitut, Tænketanken DEA samt Det 

Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Grundet afhandlingens snævre problemfelt 
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har det været nødvendigt at inddrage sekundær empiri i litteraturgennemgangen. Vi er bevidste 

om og forholder os kritisk over for, at disse rapporter er udarbejdet med et specifikt formål og 

derfor ikke er produceret til det formål, som vi anvender dem i. Da de fokuserer på 

uddannelsesvalget i folkeskolen, finder vi dem relevante med henblik på at undersøge fravalget af 

erhvervsuddannelser. I vores søgning efter relevante forskningsartikler og rapporter har vi 

benyttet tidsrammen 2015-2020. Vi anser denne tidsramme som passende set i lyset af den 

førnævnte reform af erhvervsuddannelser der trådte i kraft i 2015 (Regeringen et al., 2014), der 

har sat fokus på at få flere til at vælge erhvervsuddannelser.  

 

2.1.1 Opfattelse af ungdomsuddannelser 

I forbindelse med unges uddannelsesvalg i 9. klasse er der lavet en række undersøgelser om, 

hvordan de forskellige ungdomsuddannelser opfattes i samfundet, og hvordan disse opfattelser er 

med til at præge de unges valg (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019b; Juul, 2018; Østergaard-

Thygesen, 2018; Pless, Juul & Katznelson, 2016; Thomsen & Bom, 2019). Et studie af Juul (2018) 

påpeger, at der eksisterer et hierarki mellem de forskellige ungdomsuddannelser. I dette hierarki 

befinder det almene gymnasie sig øverst, hvorimod erhvervsuddannelser er placeret i bunden 

(Juul, 2018). Juul (2018) argumenterer for, at placeringen af sidstnævnte kan være medvirkende til 

en generel tendens hos de unge – at erhvervsuddannelser fravælges. Grundene til denne 

hierarkisering præsenteres i det følgende.  

 

Der findes en historisk forklaring på, at erhvervsuddannelser er nederst i uddannelseshierarkiet 

(Juul, 2018). Det skyldes, at gymnasiet historisk set har været forbeholdt en mindre elite, og først i 

1970’erne blev et alternativ til erhvervsskolerne (Juul, 2018). Ifølge Juul (2018) har de unge i dag 

en opfattelse af, at erhvervsuddannelser ikke er svære, fordi de ikke er boglige. Der skelnes altså 

mellem boglige og praktiske færdigheder, når de unge skal vurdere sværhedsgraden af en 

uddannelse (Juul, 2018). I den forbindelse påpeger Juul (2018), at der eksisterer en stereotyp 

opfattelse af, at erhvervsuddannelser er praktiske og kropslige. Studiet konkluderer, at de 3-årige 

gymnasiale uddannelser opfattes som de sværeste pga. indhold og længde, hvilket er afgørende 

for, at de unge opfatter disse uddannelser som mere prestigefyldte (Juul, 2018). I et andet studie 

af Pless et al. (2016) påvises det, at prestige og ry ikke synes at have betydning for de unges 
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uddannelsesvalg. Her adskiller studiet af Pless et al. (2016) sig, da det netop peger på, at de unges 

uddannelsesvalg er præget af fordomme, primært om erhvervsuddannelserne. Juul (2018) 

beskriver bl.a., at de forskellige uddannelser har hvert deres ry, som gør, at de unge enten 

tiltrækkes af eller distancerer sig fra uddannelsen. Disse fordomme vil blive præsenteret nedenfor.  

 

Juul (2018) diskuterer, hvorvidt en af årsagerne til fravalget af erhvervsuddannelser er, at de 

opfattes som værende for de fagligt svage. Ifølge Juul (2018: 224) er det dog kun 15% af de 

adspurgte 8. og 9. klasseelever i en spørgeskemaundersøgelse, der er enige i udsagnet: 

”Erhvervsuddannelser er primært for de fagligt svage”. Dermed adskiller Juuls (2018) studie sig fra 

undersøgelsen af Østergaard-Thygesen (2018: 27), der finder, at de unge har en opfattelse af, at 

valget af erhvervsuddannelse skal forsvares, fordi en erhvervsuddannelse kan ”[…] udstråle, at jeg 

er ubegavet”. En anden undersøgelse af elevernes karaktergennemsnit viser samtidig, at det 

primært er elever med lave karaktergennemsnit, der overvejer erhvervsuddannelser (Juul, 2018). 

Juul (2018) argumenterer i den forbindelse for, at den relativ store forskel i adgangskravene til 

henholdsvis gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser kan være en potentiel årsag til 

uddannelseshierarkiet. For at modarbejde opfattelsen af at erhvervsuddannelser er for de fagligt 

svage, og som et led i at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, har man fra politisk side 

haft et ønske om at gøre erhvervsuddannelserne attraktive og få dem til at fremstå som et godt 

valg (Juul, 2018). Som et politisk tiltag har man derfor indført adgangskrav til erhvervsuddannelser 

på karakteren 02 i dansk og matematik for at signalere, at der også bliver stillet krav på disse 

uddannelser. Samtidig er der indført et adgangskrav til de gymnasiale uddannelser, som dog er 

højere end adgangskravet for erhvervsuddannelser (Juul, 2018). Juul (2018) anser indførelsen af 

adgangskravene og forskellene herpå som nogle faktorer, der sandsynligvis er med til at forstærke 

uddannelseshierarkiet.  

 

I et studie af Pless et al. (2016) identificeres det, at den dominerende opfattelse af 

erhvervsuddannelser er overvejende positiv. De unge ser fordele i en uddannelse, der giver hurtig 

og målrettet adgang til arbejdsmarkedet (Pless et al., 2016). Derudover konstaterer studiet, at det 

er vigtigt for den unge, at vedkommende kan se sig selv i det arbejde, som erhvervsuddannelsen 

giver adgang til (Pless et al., 2016). Problemet heri er, at det ikke er mange, som kan dette (Pless 
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et al., 2016). Hvad angår gymnasiet, påviser en række undersøgelser, at der hersker en opfattelse 

af gymnasiet som “det sikre valg for fremtiden” (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; 

Østergaard-Thygesen, 2018; Pless et al., 2016; Thomsen & Bom, 2019). I studiet foretaget af Juul 

(2018: 232) har 41% erklæret sig enige i udsagnet ”en gymnasial uddannelse giver de bedste 

muligheder”, mens blot 20% har angivet, at en erhvervsuddannelse er sikker for fremtiden. Disse 

resultater bakkes op af undersøgelsen af Østergaard-Thygesen (2018), der konkluderer, at 

manglende kendskab til erhvervsuddannelserne samt fordomme om, at erhvervsuddannelserne 

lukker døre på sigt, får gymnasiet til at fremstå som det valg, der giver flest muligheder. En 

undersøgelse af Danmarks Evalueringsinstitut (2019) viser, at også forældrene anser gymnasiet 

som det bedste uddannelsesvalg i forhold til fremtiden. I forlængelse af ovenstående peger flere 

undersøgelser på en generel opfattelse af, at den gymnasiale vej giver mulighed for udskydelse af 

uddannelsesvalget og dermed en mulighed for at undgå at træffe en beslutning om fremtiden 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; Østergaard-Thygesen, 2018; Pless et al., 2016; 

Thomsen & Bom, 2019). Årsagerne til dette er, at de unge anser gymnasiet som en naturlig og tryg 

forlængelse af folkeskolen og som nævnt gymnasiets mange muligheder (Danmarks 

Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; Østergaard-Thygesen, 2018; Pless et al., 2016; Thomsen & 

Bom, 2019).  

 

Studiet af Juul (2018) finder, at årsagen til, at de unge ønsker at udskyde deres uddannelsesvalg, 

kan være forstærket af en opfattelse af, at uddannelsesveje skal være lineære. Det kommer til 

udtryk gennem den rækkefølge, de unger mener, at man tager en ungdomsuddannelse (Juul, 

2018). De unge har en forestilling om, at det ville være unaturligt at tage gymnasial uddannelse 

efter en erhvervsuddannelse, og omvendt ses det som helt naturligt at tage en 

erhvervsuddannelse efter en gymnasial uddannelse (Juul, 2018). Juul (2018) påpeger, at det for 

nogle unge dog også kan skyldes mangel på indsigt i uddannelsessystemet, da der blandt nogle 

optræder en opfattelse af erhvervsuddannelser som videregående uddannelser (Juul, 2018).  

Desuden hersker der hos de unge en opfattelse af, at der er bedre muligheder for at tjene mange 

penge, hvis man tager en gymnasial uddannelse (Juul, 2018). Årsagen til dette er ifølge Juul (2018), 

at de gymnasiale uddannelser associeres med gode jobs. Når der ses på lønforholdet mellem 

faglærte og akademikere, finder Juul (2018), at akademikere gennemsnitligt har en højere 
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indkomst end faglærte. Dog tjener hver tredje faglærte det samme som en bacheloruddannet, og 

samtidig tjener 9% det samme som medianlønnen for akademikere (Juul, 2018). I en undersøgelse 

af Thomsen & Bom (2019) påvises det, at en gruppe af faglærte forældre har rådet deres børn til 

at tage en gymnasial uddannelse for ikke at havne i et usikkert eller nedslidende job. Dermed er 

der identificeret en opfattelse blandt forældre af, at en erhvervsuddannelse kan føre til et usikkert 

jobmarked og et nedslidende job (Thomsen & Bom, 2019).  

 

Med henblik på studiemiljøet eksisterer der en overvejende opfattelse af de gymnasiale 

uddannelser som havende det bedste ungdomsfællesskab og studiemiljø, hvilket har betydning for 

uddannelsesvalget (Juul, 2018; Pless et al., 2016). Dette uddybes i nedenstående afsnit om 

påvirkninger af unges uddannelsesvalg.  

 

2.1.2 Påvirkninger af unges uddannelsesvalg 

Valget af ungdomsuddannelse viser sig i flere undersøgelser at være noget, de unge selv påstår at 

have ejerskab over (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; Juul & Pless, 2015; Thomsen & 

Bom, 2019). De opfatter det som deres eget ansvar og beslutning, men samtidig bliver det også 

påvist, at en række aktører i nogen eller stor grad har direkte og indirekte indflydelse på deres valg 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; Juul & Pless, 2015; Thomsen & Bom, 2019). I 

undersøgelsen af Danmarks Evalueringsinstitut (2019) skelnes der mellem tre sociale arenaer, som 

påvirker de unges valg: Fritid, skole og familie. For at give et bedst muligt overblik over den fundne 

litteratur og sekundære empiri, vil den følgende litteraturgennemgang på samme vis skelne 

mellem disse tre sociale arenaer, som de påvirkelige aktører befinder sig inden for. 

 

Med henblik på fritid viser en række undersøgelser, at de unges egne interesser vægter højt i 

overvejelserne om uddannelsesvalget (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; Juul & 

Pless, 2015; Østergaard-Thygesen, 2018; Thomsen & Bom, 2019). De kommer af fag- og 

fritidsinteresser, fritidsjob eller begivenheder fra barndommen og udgør en inspirationskilde for 

mange af de unge, som har gjort sig tanker omkring valget (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; 

Østergaard-Thygesen, 2018; Thomsen & Bom, 2019). De har dermed været en hjælp til at træffe 

valget for fremtiden (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Østergaard-Thygesen, 2018; Thomsen & 
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Bom, 2019). Andre identificerede interessekilder er tv-serier og medier (Østergaard-Thygesen, 

2018; Thomsen & Bom, 2019). Thomsen & Bom (2019) finder i deres undersøgelse, at disse kilder 

har påvirket en del unge til at drømme om et specifikt erhverv. De argumenterer for, at de billeder 

og fortællinger, som skabes gennem medierne, har indflydelse på de unges motivation for at tage 

en uddannelse (Thomsen & Bom, 2019). Interesse for uddannelsen er især vigtig, da valget 

opfattes som et, der kommer til at have indflydelse på resten af deres liv (Juul, 2018). Dog fylder 

interesser ikke nær som meget, jo tættere de unge kommer på valget (Danmarks 

Evalueringsinstitut, 2019). Resultater i undersøgelsen udført af Danmarks Evalueringsinstitut 

(2019) viser et skift fra 8. til 9. klasse, hvor den større betydning af interesser for de unges valg 

skiftes ud med fremtidsrelaterede tanker.   

 

I fritidsarenaen findes en af de største influent-grupper: Vennerne. Ifølge Danmarks 

Evalueringsinstituts (2019) spørgeskemaundersøgelse har 37% af elever i 8. og 9. klasse angivet, at 

vennerne i nogen eller høj grad har betydning for deres valg. Hvis man ser på de fundne tendenser 

hos 9. klasserne alene, er én af de faktorer, der angiveligt betyder mindst for eleverne det at have 

venner på den valgte uddannelse (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019). Dette fund står dog i 

modsætning til resultaterne fra den kvalitative undersøgelse af Thomsen & Bom (2019), hvor 

vennerne netop bliver bragt på banen, når der tales om valget af den specifikke skole. Her 

fortæller mange af de unge, at de har aftalt med vennerne at søge det samme sted, som derved 

viser en tryghed hos de unge i at følge strømmen (Thomsen & Bom, 2019). I samme undersøgelse 

udtrykker de unge, at vennerne er værdifulde sparringspartnere, men at deres betydning for 

valget ikke er signifikant (Thomsen & Bom, 2019). Dog er der en tydelig indikation på, at 

samtalerne med vennerne har en indirekte påvirkning på deres tanker og valg af uddannelse 

(Thomsen & Bom, 2019). Dette hænger sandsynligvis sammen med tendensen hos de unge til at 

lade deres valg påvirke af det gode sociale miljø på uddannelsesinstitutionen (Juul & Pless, 2015; 

Østergaard-Thygesen, 2018). Ifølge Juul (2018) gælder det for nogle unge, at det i højere grad 

bliver et valg af en skole end et uddannelsesvalg. Derimod påvirker uddannelsens ry eller prestige, 

som nævnt, angiveligt ikke de unges valg (Juul & Pless, 2015).  
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Netop det, at de unge ikke selv er bevidste om den påvirkning, de er tillagt fra influenterne, er 

undersøgt mere dybdegående i studiet af Andersen & Hjortskov (2019). Her tages udgangspunkt i 

vennernes indflydelse på unges uddannelsespræference gennem en række 

spørgeskemaundersøgelser med 8.- og 9. klasseelever (Andersen & Hjortskov, 2019). Her har 

forskerne lagt stor vægt på udformningen af spørgsmålene og deres rækkefølge, som derved 

kunne prime eleverne til at tænke på deres venners præferencer. Studiet konkluderer, at de unge 

ubevidst anser deres klassekammerater som værende betydningsfulde i deres uddannelsesvalg 

(Andersen & Hjortskov, 2019). Grunden hertil argumenteres for at være en ”peer-effekt”, som kan 

forklares som påvirkningen af venner og skolekammeraters valg på den enkeltes valg (Andersen & 

Hjortskov, 2019). Peer-effekten har man ligeledes identificeret i undersøgelsen foretaget af 

Østergaard-Thygesen (2018). Her er udgangspunktet erhvervsuddannelser, hvor sandsynligheden 

for valget af denne uddannelse hos den enkelte elev identificeres til at være større, jo flere venner 

og skolekammerater der vælger uddannelsen (Østergaard-Thygesen, 2018).  

 

I skolearenaen optræder influenterne i form af uddannelsesvejledere og lærere. Blandt halvdelen 

af de unge i undersøgelsen, som er foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (2019), opfattes 

uddannelsesvejledere og lærere som en hjælp til at træffe uddannelsesvalget. Det skyldes, at de 

unge opnår et større kendskab til uddannelsessystemet ved kollektive samtaler i klasselokalerne 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2019). Dertil finder hovedparten af de unge individuelle samtaler 

med uddannelsesvejledere betydningsfulde, da det hjælper dem med at sætte deres kompetencer 

i relation til de forskellige uddannelser (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul & Pless, 2015; 

Thomsen & Bom, 2019). Imidlertid er det relevant at understrege, at ikke alle elever tilbydes 

individuel vejledning, da de regionale og lokale forskelle på organisering og udførelse af 

vejledningsaktiviteter er store (Thomsen & Bom, 2019). Ifølge Thomsen & Bom (2019) fremtræder 

indflydelsen fra lærere primært som værende indirekte, da de påvirker de unges faglige selvtillid 

og forventninger. Generelt udgør lærerne en mindre betydningsfuld påvirkningskilde, men blandt 

unge fra ressourcesvage familier er lærere samt uddannelsesvejledere i høj grad vigtige rådgivere, 

da disse unge ikke har mulighed for samme vejledning i hjemmet (Thomsen & Bom, 2019).  
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I forhold til vejledningsaktiviteter identificerer mange undersøgelser, at besøget på en 

ungdomsuddannelse i forbindelse med brobygning, enten er den mest eller én af de mest 

betydningsfulde aktiviteter (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul & Pless, 2015; Østergaard-

Thygesen, 2018; Thomsen & Bom, 2019). Ifølge Danmarks Evalueringsinstituts (2019) resultater 

hjælper besøget på en skole otte ud af 10 unge. Thomsen & Bom (2019: 28) underbygger dette 

argument ved at omtale brobygning som “en central milepæl”, der igangsætter de unges tanker 

omkring, hvad de vil. Dermed udgør brobygningsforløbene en relativ stor betydning for 

overvejelserne om uddannelsesvalget (Juul & Pless, 2015; Østergaard-Thygesen, 2018; Thomsen & 

Bom, 2019). Uddannelsesbesøget tillader dem at få større indblik i studiemiljøet, arbejdsformer og 

be- eller afkræfter deres oprindelige opfattelse af disse (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul 

& Pless, 2015; Østergaard-Thygesen, 2018). Aktiviteten optræder især som afgørende for dem, der 

har begrænset hjælp eller inspiration at hente hjemmefra (Thomsen & Bom, 2019). Dog finder 

Østergaard-Thygesen (2018) nogle modstridende resultater, der indikerer, at 

brobygningsforløbene mere fungerer som en be- eller afkræftelse af et uddannelsesvalg, som 

allerede er truffet.  

 

Hvad angår erhvervspraktik fremstår det som en givende vejledningsaktivitet for mange unge, som 

giver dem afklaring i deres valg (Østergaard-Thygesen, 2018; Thomsen & Bom, 2019). For de med 

interesse for erhvervsuddannelser viser erhvervspraktik sig i flere undersøgelser at være meget 

indflydelsesrig på uddannelsesvalget (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul & Pless, 2015; 

Thomsen & Bom, 2019). Helt konkret viser undersøgelse udført af Danmarks Evalueringsinstitut 

(2019), at det er betydningsfuldt for otte ud af 10 unge. Dette er på trods af, at det kun er to ud af 

tre unge, som kommer i erhvervspraktik grundet besvær med at finde praktikplads og 

bekymringer om at gå glip af den almindelige undervisning (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; 

Thomsen & Bom, 2019). 

 

I de foretagne undersøgelser, der har berørt familiearenaen, påviser flere, at forældre er den 

influent-gruppe med størst indflydelse på de unges valg og tanker omkring uddannelse (Danmarks 

Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; Juul & Pless, 2015; Østergaard-Thygesen, 2018; Thomsen & 

Bom, 2019). På trods af at de unge, som tidligere nævnt, opfatter uddannelsesvalget som deres 
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eget, konkluderer Juul (2018), at forældrenes anerkendelse af valget i høj grad er vigtigt for de 

unge, eftersom forældrene netop er de primære vejledere. For omtrent tre ud af fire unge har 

forældrene i nogen eller høj grad betydning for den unges uddannelsesvalg (Danmarks 

Evalueringsinstitut, 2019; Østergaard-Thygesen, 2018). Østergaard-Thygesen (2018) taler om en 

todelt indflydelse, da forældre både kan påvirke indirekte på baggrund af 1) indkomst, 

uddannelsesbaggrund og familiestruktur og 2) gennem deres uformelle vejledning. Med henblik 

på det første punkt, har Østergaard-Thygesen (2018) identificeret, at jo længere en uddannelse 

samt jo højere en indkomst hos forældrene, desto lavere er chancen for, at den unge vælger en 

erhvervsuddannelse. I denne undersøgelse tillægges forældrenes uddannelsesbaggrunde dermed 

stor betydning for de unges valg af ungdomsuddannelse – og dermed også fravalg af 

erhvervsuddannelser (Østergaard-Thygesen, 2018). Thomsen & Bom (2019) finder ligeledes, at 

normen for uddannelse og job i familien påvirker de unge i en bestemt uddannelsesretning. Hertil 

finder Rasmussen (1999), at social arv også kan ses i relation til uddannelsessystemet. Social arv 

handler om, at forældre videregiver værdier og adfærd til deres børn (Rasmussen, 1999). Begrebet 

er udviklet for at illustrere, hvordan opvæksten kan præge udviklingsmuligheder og livsvilkår 

(Rasmussen, 1999).  

 

I forhold til vejledning baserer forældrenes store betydning for valget sig på deres viden om 

barnets personlighed, interesser samt stærke og svage sider (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; 

Juul, 2018). Af de grunde er forældrene ifølge de unge de bedste til at rådgive, hvilken uddannelse 

der passer til dem (Juul, 2018). Det varierer, hvorvidt forældrenes indflydelse – i form af vejledning 

– optræder i en synlig eller mere usynlig grad (Juul, 2018). Generelt holder forældre sig ikke 

tilbage med at udtrykke, at uddannelse er vigtigt (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019), og at de 

unge skal finde noget, som gør dem glade (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; 

Thomsen & Bom, 2019). Juul (2018) konstaterer, at middelklasseforældre vejleder deres børn på 

usynlig vis, som leder til, at børnene ubevidst indoptager forældrenes holdninger og idéer til 

uddannelsesvalget. Hertil viser resultater fundet af Thomsen & Bom (2019), at forældre, der har 

gennemført længere uddannelser, har en tendens til passivitet. Dette står i modsætning til 

familierne hos unge minoriteter, som er meget eksplicitte omkring deres ønsker og dermed synligt 
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involveret i valgprocessen (Juul, 2018; Thomsen & Bom, 2019). Juul (2018) forklarer grunden hertil 

som værende kulturelle forskelle i opdragelsen.  

 

Den gruppe af forældre, som på synlig vis vejleder deres børn med en klar mening om eller 

præference for valget af ungdomsuddannelse, er gennem deres vejledning med til at skabe nogle 

bestemte holdninger til uddannelse hos de unge (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; 

Thomsen & Bom, 2019). Blandt nogle forældre skyldes præferencen eller afvisningen over for 

bestemte ungdomsuddannelser uvished om uddannelsessystemet, uddannelsernes omdømme 

eller fordomme herom (Juul, 2018), som beskrevet i forrige afsnit om opfattelsen af 

ungdomsuddannelser. Den stereotype opfattelse og opdeling af praktiske og boglige uddannelser 

blandt unge pointerer Juul (2018) netop som et udtryk for, hvordan forældrene vejleder deres 

børn. Hertil pointerer Østergaard-Thygesen (2018), at forældre på samme vis som andre uformelle 

vejledere har en tendens til at vejlede de unge på baggrund af deres egne erfaringer. Problemet 

heri er dog, at erfaringerne kommer fra en anden tid og kontekst, som “skaber en skævvridning i 

vejledningen” (Østergaard-Thygesen, 2018: 15).  

 

Andre medlemmer af familien har også en indflydelse på uddannelsesvalget (Danmarks 

Evalueringsinstitut, 2019; Østergaard-Thygesen, 2018; Thomsen & Bom, 2019). Thomsen & Bom 

(2019) argumenterer for, at de unge omtaler deres ældre søskende som rollemodeller og 

inspirationskilder, da de kan viderefortælle deres oplevelse med uddannelsessystemet. Hertil 

identificeres de øvrige familiemedlemmer som f.eks. en onkel eller bedstefar også som 

inspirationskilder (Østergaard-Thygesen, 2018; Thomsen & Bom, 2019). Ifølge Thomsen & Bom 

(2019) er disse mere legitime influenter på valget end de unges forældre, og de optræder i mange 

tilfælde også som rollemodeller. 

 

2.1.3 Delkonklusion  

På baggrund af ovenstående litteraturgennemgang kan det udledes, at der findes et 

uddannelseshierarki, hvor det almene gymnasium befinder sig øverst og erhvervsuddannelserne 

nederst. Flere faktorer bliver identificeret som værende medvirkende til fravalget af 

erhvervsuddannelserne, herunder opfattelsen af det lavere faglige niveau grundet de praktiske 
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læringsmetoder, det lave adgangskrav til uddannelserne, den uvidende og negative opfattelse af 

fremtidsmulighederne og mindre gode studiemiljøer samt lønninger sammenlignet med den 

gymnasiale uddannelsesretning. Samtidig bliver det påpeget, at en række af influenter har en 

indirekte eller direkte indflydelse på de unges uddannelsesvalg, hvoraf de største udgør 

uddannelsesvejledere, søskende og andre øvrige familiemedlemmer og ikke mindst forældrene. 

Sidstnævnte er den gruppe, som besidder den største påvirkningsevne, hvilket sker indirekte 

gennem den enkeltes uddannelsesbaggrund og familiestrukturen, samt mere eller mindre synligt 

gennem forældres rådgivning i forbindelse med de unges uddannelsesvalg.  

 

I den eksisterende forskning og sekundære empiri har fokus været på de unges opfattelser af 

ungdomsuddannelser, og hvilke påvirkningskilder der har betydning for deres valg. Dermed er det 

i et begrænset omfang undersøgt, hvilke opfattelser og holdninger som hersker blandt de mest 

indflydelsesrige influenter – forældrene. På den baggrund anser vi det relevant at undersøge, 

hvilken opfattelse forældre har af erhvervsuddannelser, og hvordan denne kan påvirke måden, 

hvorpå de rådgiver deres børn i uddannelsesvalget. For muligvis at kunne ændre på den 

ufordelagtige opfattelse af erhvervsuddannelser, er det ligeledes interessant at undersøge, 

hvorvidt nyhedsmedier og kampagner har været med til at forme forældrenes opfattelse, 

eftersom framing-praksisser har evnen til at kunne skabe en social virkelighed. Dette forklares 

nærmere i det følgende afsnit om teorivalg.    

 

2.2 Teorivalg  

I dette afsnit vil vi præsentere centrale teorier og begreber, der danner forståelsesramme for 

afhandlingens analyse og diskussion. Temaerne for teorivalget er: Agenda-setting, framing, key 

messages samt identitet og image.  

 

2.2.1 Agenda-setting  

Teorien om agenda-setting omhandler nyhedsmediernes evne til at påvirke vigtigheden af emner 

eller objekter og offentlighedens opfattelse af disse (Carroll & McCombs, 2003). Carroll & 

McCombs (2003: 36) definerer mediernes agenda-setting rolle som: “The specific ability to 

influence the salience of both topics and their images among the public (…)”. Som citatet antyder, 
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spiller medierne en stor rolle for hvilke emner, der er mest fremtrædende i en given tid og deres 

fremstilling over for befolkningen (Carroll & McCombs, 2003). Kleinnijenhuis, Schultz & Oegema 

(2015) argumenterer i den forbindelse for, at problemer, som tages op i medierne, øger 

befolkningens kendskab til det pågældende emne eller objekt. I mediernes udvælgelse og 

produktion af nyhedshistorier kan de bestemme, hvad der er på den offentlige dagsorden, og 

hvordan det bør opfattes (Carroll & McCombs, 2003). Pressen og medierne i demokratiske 

samfund har en vedholdende påvirkning på befolkningen på trods af, at vi befinder os en tid med 

online kommunikation og sociale medier (Verhoeven, 2016). Ifølge Carroll & McCombs (2003) er 

teorien relevant til analyse af bl.a. samfundsproblemer og institutioner, som dermed gør den 

egnet at benytte med henblik på afhandlingens problemfelt. Agenda-setting kan inddeles i tre 

stadier, henholdsvis first-, second- og third-level agenda-setting (Carroll & McCombs, 2003), 

hvoraf de to førstnævnte forklares i det følgende grundet deres relevans for afhandlingen.  

 

First-level agenda-setting blev først introduceret af McCombs & Shaw (1972) i deres studie om 

det amerikanske præsidentvalg i 1968. Begrebet vedrører det første stadie i mediernes formende 

proces af offentlighedens opfattelse, hvor objekter er i centrum (Carroll & McCombs, 2003). Det 

beskrives, som når medierne i en periode tillægger opmærksomhed på et givent objekt, hvilket 

sender et stærkt signal til offentligheden om vigtigheden af dette (Carroll & McCombs, 2003). 

Mediernes udsendte signaler adopteres af offentligheden, som herved skaber deres egen 

dagsorden med de objekter, der opfattes som mest vigtige (Carroll & McCombs, 2003). Dermed 

omhandler first-level agenda-setting mediernes evne til at sætte den offentlige dagsorden ved at 

fokusere på bestemte objekter i den offentlige bevågenhed (Carroll & McCombs, 2003). 

 

Næste stadie, second-level agenda-setting, blev for første gang udforsket under det amerikanske 

præsidentvalg i 1976 af Weaver, Graber, McCombs & Eyal (1981). Her bevæger vi os fra hvilke 

objekter (f.eks. samfundsproblemer og institutioner), befolkningen har deres opmærksomhed 

rettet mod, til hvordan befolkningen forstår og vurderer objekterne (Carroll & McCombs, 2003). 

Hvert objekt bliver tillagt nogle bestemte egenskaber af medierne, som påvirker offentlighedens 

forståelse af disse (McCombs, Lopez-Escobar & Llamas, 2000). Egenskaberne beskriver Carroll & 

McCombs (2003) som to dimensioner, der udgør kognitive og affektive egenskaber. Førstnævnte 
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vedrører de centrale aspekter, som er sat i relation til et objekt, f.eks. en institution, som dertil får 

en affektiv egenskab typisk vha. en positiv, negativ, neutral eller blandet betoning (Carroll & 

McCombs, 2003). På dette stadie bliver det klargjort, at medierne ikke kun påvirker den offentlige 

dagsorden ved at sætte fokus på specifikke emner, men at det også har en priming-effekt på, 

hvordan befolkningen skaber holdninger og følelser omkring disse (Carroll & McCombs, 2003). 

Weaver (2007) beskriver priming som processen i at gøre bestemte objekter eller egenskaber 

mere fremtrædende og derved mere sandsynlige for at indgå i dannelsen af opfattelser og 

meninger blandt offentligheden.  

 

Agenda-setting relaterer i høj grad til begrebet framing grundet deres fælles evne til at forme 

individers opfattelse og forståelse af et objekt. Framing udfoldes i det følgende afsnit.  

 

2.2.2 Framing  

Teorien om framing og dens effekt er vidt undersøgt af en lang række forskere. I dette studie 

benytter vi Entmans (1993: 52) definition af begrebet: ”To frame is to select some aspects of 

perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to 

promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation for the item described.” Hertil er en essentiel del af framing selection og salience, 

der handler om, hvordan specifikke dele af en kommunikation udvælges og fremhæves for den 

måde at tillægge dem vigtighed (Entman, 1993). Entman (1993: 53) vurderer, at salience 

(vigtighed) også bør defineres for at kunne forstå begrebet framing: ”It means making a piece of 

information more noticeable, meaningful, or memorable to audiences.” I forlængelse heraf 

forklarer Entman (1993), at ved at forstærke vigtigheden af et givent objekt øges sandsynligheden 

for, at modtagere vil opfatte, tilskrive mening og huske den pågældende kommunikation. Derved 

kan framing sættes i relation til Carroll & McCombs' (2003) first-level agenda-setting. I forlængelse 

heraf beskriver Hallahan (1999) i sit studie, at en frame begrænser eller definerer et budskab, idet 

individer drager deres egne slutninger på baggrund af kommunikationen. Frames er en refleksion 

af de vurderinger, som afsenderen har italesat i sin kommunikation om et givent budskab 

(Hallahan, 1999). Hertil finder Entman (1993), at framing har fire forskellige funktioner, at 1) 

definere problemer, 2) diagnosticere årsager, 3) træffe moralske afgørelser og 4) foreslå løsninger. 
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I forlængelse heraf vurderer Entman (1993), at en enkelt sætning kan udøve mere end én 

funktion, ligesom den ikke nødvendigvis udøver nogen af funktionerne. 

 

I sit studie tager Entman (1993) udgangspunkt i et eksperiment udført af Kahneman & Tversky 

(1984), hvor effekten af framing påvises ved at udvælge og fremhæve dele af virkeligheden, imens 

andre dele udelades. Denne udeladelse af specifikke dele er, ifølge Entman (1993), lige så 

signifikant for effekten af framing som de dele, der inkluderes. Entman (1993) vurderer ud fra 

eksperimentet, at de benyttede frames afgør, hvordan størstedelen af modtagerne bemærker, 

forstår og erindrer et problem, samt hvordan de bedømmer og handler som følge af framingen. 

Dette understøttes af Hallahan (1999), der beskriver, at framing fungerer ved at give signaler til 

modtageren, som herigennem guider beslutningsprocessen. Dog vurderer Entman (1993) også, at 

framingen sandsynligvis ikke har en universal effekt. En modtager lader dermed ikke nødvendigvis 

sine tanker og vurderinger styre af kommunikationens framing (Entman, 1993). Kulturen bliver til 

gengæld anset som værende afgørende for diskursen og tankegangen hos mennesker af samme 

samfundsgruppe (Entman, 1993).  

 

Traditionelt set fokuserer framing-relaterede studier på medierne og deres evne til at skabe en 

social virkelighed (Gans, 1979; Tuchman, 1978). I et studie af Hallahan (1999) fastslås det, at 

framing er en vigtig aktivitet i konstruktionen af en social virkelighed, da framing skaber 

perspektiver, hvorigennem individer opfatter den verden, de er en del af. I den forbindelse 

argumenterer Hallahan (1999) for, at framing-praksisser ikke blot kan gøre objekter mere 

betydningsfulde eller betydningsløse, men samtidig kan framing forme måden, folk bør tænke om 

et objekt. Derved kan framing benyttes strategisk ved at udvælge konkrete karakteriserende 

egenskaber af personer, organisationer, institutioner og andre objekter (Entman, 1993; Hallahan, 

1999). Af disse grunde kan framing sættes i relation til second-level agenda-setting, eftersom 

begge begreber handler om, at et bestemt sprogbrug og tone i en kommunikation kan påvirke 

folks opfattelse af et emne (Carroll & McCombs, 2003; Entman, 1993; Hallahan, 1999).  

 

Levin, Schneider og Gaeth (1998) præsenterer i deres studie tre typer af framing manipulationer, 

som alle involverer valence, hvilket betyder, at den konkrete frame enten kaster et positivt eller 
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negativt lys på samme information. De tre typer udgør henholdsvis risky choice framing, goal 

framing og attribute framing (Levin et al., 1998). Den sidstnævnte type anses som relevant for 

afhandlingens problemfelt, da den omhandler, hvordan specifikke positive eller negative 

egenskaber af et objekt udgør omdrejningspunktet i en frame (Levin et al., 1998) på samme vis 

som i Carroll & McCombs' (2003) second-level agenda-setting. Centralt for attribute framing er, at 

det er den tillagte positive eller negative karakteristik af et objekt som har en effekt på, hvordan 

mennesker opfatter og vurderer et objekt (Levin et al., 1998). Hallahan (1999) definerer ligeledes 

tre forskellige typer af frames: Valence framing, semantic framing og story framing. Valence 

framing går på samme princip som framing typerne defineret af Levin et al. (1998), hvor 

informationen enten præsenteres i et positivt eller negativt lys (Hallahan, 1999). Dertil omhandler 

semantic framing betydningen af ord, når beskrivende karakteristika af et objekt tillægges en 

bestemt betydning (Hallahan, 1999). Samtidig finder Hallahan (1999) syv forskellige framing 

modeller, der kan bruges til analyse og udøvelse af framing. Blandt disse anser vi framing of 

attributes (Hallahan, 1999) som relevant med henblik på afhandlingens problemfelt. Denne model 

har samme udgangspunkt som Levin et al.'s, (1998) attribute framing og bygger på den semantiske 

type framing, hvor der lægges fokus på bestemte karakteristikker af objekter, der enten kan 

fremstå pyntende eller nedværdigende (Hallahan, 1999).  

 

Et eksempel på brugen af attribute framing fremgår i studiet af Levin & Gaeth (1988), hvor 

respondenternes opfattelse af det samme slags hakket oksekød var forskellig i forhold til om 

pakkerne blev mærket med informationen ”75% fedtfattigt” eller ”25% fedt” grundet det 

henholdsvise positive og negative fokus. Denne framing-effekt har Levin & Gaeth (1988) 

argumenteret for typisk leder til associationer i hukommelsen, der enten er positive eller negative 

afhængigt af framens type valence. Hertil finder Hallahan (1999), at attribute framing oftest 

benyttes til at forme positive associationer af bl.a. overbevisninger, værdier og traditioner. Dog 

bliver det klargjort i studiet af Levin et al. (1998) at attribute framing har en mindre 

påvirkningsevne, når det kommer til emner, som involverer stærke holdninger eller et stort 

personligt engagement. På baggrund af ovenstående effekter, som attribute framing kan medføre, 

anser vi den som yderst relevant for afhandlingens problemfelt. 
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Som nævnt kan framing benyttes strategisk til at sætte fokus på specifikke emner og forståelsen af 

disse (Entman, 1993; Hallahan, 1999), og som et værktøj hertil findes key messages, som beskrives 

i det følgende afsnit.  

 

2.2.3 Key messages 

Key messages kan sættes i relation til både agenda-setting og framing, idet de alle udgør 

kommunikation, der kan indeholde objekter og kognitive eller affektive egenskaber, som eksplicit 

viser sig i den pågældende tekst (Carroll, Huang-Horowitz, Weberling McKeever, & Williams, 

2014). Carroll et al. (2014: 389) definerer begrebet som: “Messages that an organization desires to 

convey about itself or its agenda, wishes its public to know, accept, and/or take action on”. Key 

messages kan dermed forstås, som når en organisation rækker ud til medierne eller andre 

tredjeparter for at viderebringe en information, de ønsker, offentligheden skal modtage (Carroll et 

al., 2014). Denne handling er i høj grad relateret til agenda building, hvor succeskriteriet netop går 

på at få informationskilder såsom organisationer til at påvirke mediernes publikum ved at 

kommunikere herigennem (Carroll et al., 2014). Herved er en organisation ikke blot medvirkende 

til at sætte dagsordenen, men kan samtidig forme kommunikationen på en måde, der resulterer i, 

at offentligheden opfatter og husker den efter organisationens ønskede budskab (Carroll et al., 

2014). Derfor bør de, som udøver agenda-building, udvide fokus fra blot outputs (antal af 

pressemeddelelser) til enten outcomes (ændringer i viden, holdninger eller adfærd) eller outtakes 

(cirkulation af nyhedsartiklen eller antallet af personer, der har set artiklen) (Carroll et al., 2014). 

 

De dokumenterede effekter af key messages ses, når en person eller offentligheden har tilegnet 

sig information omkring f.eks. samfundet, holdninger eller overbevisninger, hvilket viser sig ved, at 

den enkelte eller offentligheden viderekommunikerer informationen (Carroll et al., 2014). En 

anden effekt, som opnås ved brug af key messages, er den øgede tillid hos befolkningen til det 

kommunikerede, som automatisk sker, når organisationer kommunikerer gennem 

nyhedsmedierne (Carroll et al., 2014). Ulempen for organisationer er dog, at der kan forekomme 

misfortolkninger eller andre uhensigtsmæssige ændringer i kommunikationen (Carroll et al., 

2014).  
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Carroll et al. (2014) identificerer fem forskellige typer af key messages: Information, raison d’être, 

categories, resource management og social relevance. Den første type, information, kan inddeles i 

to generelle former: Education (uddannelse) og mobilization (mobilisering) (Carroll et al., 2014). 

Den form, der vedrører uddannelse, involverer problemer, som offentligheden enten tager for 

givet eller ikke kender til, og lægger samtidig vægt på information, der kan ændre befolkningens 

viden, holdning eller adfærd (Carroll et al., 2014). Derimod omhandler information key messages i 

formen mobilisering, hvordan offentligheden kan involveres i organisationen og beskæftiger sig 

derfor primært med begivenheder eller information, der kræver, at modtageren handler (Carroll 

et al., 2014). Typen af key messages kaldet raison d’être, refererer til organisationens 

fundamentale målsætninger, virksomhedsmission og identitet (Carroll et al., 2014). Dernæst går 

typen category på, hvordan en organisation kan positionere og differentiere sig fra andre (Carroll 

et al., 2014). Key messages inden for resource management kan inddeles i henholdsvis, hvordan 

organisationen indtjener penge, og hvordan den bruger dem (Carroll et al., 2014). Sidst er typen 

social relevance der beskrives som den service eller værdi, organisationen bidrager med i 

samfundet (Carroll et al., 2014).  

 

På baggrund af key messages evne til at viderebringe mere tillidsvækkende kommunikation 

gennem medierne, anser vi teorien som relevant at benytte i afsnit 5 vedrørende vores anbefalede 

kommunikationstiltag for at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelser, da den giver mulighed 

for at ændre på den viden, holdning og adfærd, der i øjeblikket eksisterer herom. For at kunne 

forandre disse kræver det klarhed om erhvervsuddannelsernes identitet og image, som derfor 

udfoldes i næste afsnit. 

 

2.2.4 Identitet og image 

Ifølge Grunig (1993) har begrebet image lige så mange betydninger som det antal af individer, der 

benytter det. Image kan forstås som det billede, en afsender skaber og viderebringer til en gruppe 

modtagere, hvilke selv konstruerer billedet ud fra deres personlige opfattelse af virkeligheden 

eller tegn fra andre (Grunig, 1993). I henhold til public relations foreslår Grunig (1993: 221), at 

begrebet kan forklares således: “Image is an umbrella term covering all of the communication 

activities and their effects that occur between an organization and its publics.” Christensen, 
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Morsing & Cheney (2008) angiver, at et image referer til det billede, et publikum har skabt typisk 

af offentlige personligheder eller velkendte organisationer. Christensen et al. (2008: 91) definerer 

på anden vis begrebet som: ”[…] an impression of a person or an organization created in the mind 

of an audience”. Mere specifikt udgør et image det mentale billede (Anderson, 1980), som dannes 

ud fra enkelte eller flere tegn i form af rygter, begivenheder, handlinger eller fotos (Christensen et 

al., 2008). Grunig (1993) tilføjer hertil, at image ligeledes dækker over begreberne opfattelse, 

viden, holdninger, adfærd og skemaer. For at individer kan skabe en sig en opfattelse af et objekt, 

kræver det, at de har en viden og er bevidste om den, hvorefter de handler på baggrund af deres 

egen forståelse og opfattelse af virkeligheden (Grunig, 1993). Det bør tydeliggøres, at et image 

ikke nødvendigvis er et retvisende billede af den pågældende person eller enhed (Grunig, 1993), 

men snarere en indikation (Christensen et al., 2008). Samtidig kan varigheden af et image variere, 

hvilket kan betyde, at det kan være svært at slippe af med f.eks. et negativt image af en 

organisation (Christensen et al., 2008). 

 

Når man taler om corporate image, menes der det delte eller til en vis grad fælles indtryk af en 

organisation, som både består af den eksterne generelle opfattelse uden for organisationen og 

den interne selvopfattelse inden for organisationens rammer (Christensen et al., 2008). Thyssen 

(2005) præsenterer to niveauer, som på anden vis opdeler en organisations identitetsdimensioner. 

Her beskrives det første niveau som organisationens reelle identitet, assumed identity, imens det 

andet niveau består af den opfattede identitet – organisationens image (Thyssen, 2005). 

Herudover argumenterer Thyssen (2005: 529) for, at identitet og image ”flow into each other in 

endless loops”. Forskellen på de to begreber kan være svær at skelne set i lyset af, at begge er et 

selv-billede, som bliver skabt i samspil med hinanden (Thyssen, 2005). Morsing (1999) 

understøtter dette argument ved at understrege, at der ikke længere er en tydelig skelnen mellem 

identitet og image. Hertil vurderer Morsing (1999) på baggrund af to studier (Dutton, Dukerich & 

Harquail, 1994; Dutton & Dukerich, 1991), at medierne besidder en stærk evne til at påvirke 

organisationens identitet, da selv organisationens egne medlemmer lader deres opfattelse påvirke 

af mediebeskrivelser. En organisations omtale i medierne kan dermed resultere i, at en 

medarbejder nyfortolker sit indtryk af sin arbejdsplads (Morsing, 1999). Ifølge Balmer (1999) bør 

en organisations corporate image forstås som det nuværende billede, hvorimod corporate 
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reputation, organisationens omdømme, er et udtryk for, hvordan organisationen opfattes over tid. 

Begge bliver ikke skabt af samfundet på egen hånd, men formes i samspil med organisationen 

(Christensen & Askegaard, 2001). Samtidig vurderer Morsing (1999), at organisationens 

omdømme kan påvirkes øjeblikkeligt af medierne både i en positiv og negativ retning.  

 

Som tidligere nævnt sætter Grunig (1993) image-begrebet i relation til skemaer, som henfører til 

måden, hvorpå vi organiserer vores viden og opfattelser. Oftest sorteres disse efter det, Anderson 

(1980) kalder family resemblance. Tilgangen kan forstås, som når individer associerer og husker 

viden, efter hvad de opfatter som værende relevant, eller som stemmer overens med deres 

subjektive viden (Grunig, 1993). Grunig (1993) giver et eksempel herpå, som når offentligheden 

fastholder små dele af informationer i deres hukommelse om f.eks. et objekt eller en organisation, 

der kan forekomme ulogisk, da de er taget ud af en større sammenhæng. Skemaerne benyttes 

dermed, når vi tilegner os ny viden ved at placere denne sammen med den eksisterende viden 

(Grunig, 1993). Det er muligt at ændre på skemaerne, og herved ændre på individers opfattelser 

og viden (Grunig, 1993). Dog kan det også medføre konsekvensen, at individer forvrænger ny 

information i forsøget på at tilpasse den nye viden i et uhensigtsmæssigt skema (Grunig, 1993). 

Ligesom det førnævnte omdømme af en organisation, vurderer Grunig (1993), at skemaer kan 

have en lang levetid, der kan være svær at ændre på, når først det er etableret. 

 

I et studie af Balmer & Greyser (2002) præsenteres AC2ID-modellen, som har til formål at hjælpe 

organisationer med at opnå forståelse for deres identitet samt håndtering heraf. Modellen bygger 

på fem identitetstyper, som er tilstede i en organisation: Actual identity, communicated identity, 

conceived identity, ideal identity og desired identity (Balmer & Greyser, 2002). Identitetstyperne 

varierer i deres interne eller eksterne perspektiv på organisationens identitet (Balmer & Greyser, 

2002). Af den grund kan uoverensstemmelser mellem identiteterne opstå, hvilket kan skabe 

problemer for organisationen og dens interessenter (Balmer & Greyser, 2002). Derudover bør en 

organisation være opmærksom på, at der kan eksistere flere forskellige identiteter i 

organisationen på samme tid (Balmer & Greyser, 2002). I det følgende vil en forklaring af de fem 

forskellige identitetstyper fremgå. 
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Den første type, actual identity, udgør en organisations nuværende karakteristika og er skabt af en 

række forskellige elementer, herunder ejerskab, ledelsesstil, organisationsstruktur, 

organisationsaktiviteter, produkter og service (Balmer & Greyser, 2002). Derudover dækker denne 

identitet også værdier, som findes blandt ledelsen og medarbejdere (Balmer & Greyser, 2002). 

Communicated identity forstås som den kommunikerede identitet, der både involverer 

kontrollerbar kommunikation i form af f.eks. reklamer, samt ukontrollerbar kommunikation som 

stammer fra f.eks. medier og word of mouth i den almene befolkning (Balmer & Greyser, 2002). 

Hertil findes conceived identity, der refererer til opfattelsen af organisationen blandt interessenter 

(Balmer & Greyser, 2002). Opfattelsen dækker over begreberne image, omdømme og branding af 

organisationen (Balmer & Greyser, 2002). Balmer & Greyser (2002) pointerer i den forbindelse, at 

ledelsen bør afgøre hvilke grupper af interessenter, hvis opfattelse er mest vigtig for 

organisationen. Som allerede beskrevet af Christensen et al. (2008) kan varigheden af et image 

variere, hvilket også betyder, at det er en proces at ændre den opfattede identitet på trods af, at 

den aktuelle identitet muligvis har forandret sig (Balmer & Greyser, 2002). Dernæst vedrører den 

ideelle identitet, ideal identity, organisationens optimale strategiske position inden for en bestemt 

tidsramme (Balmer & Greyser, 2002). Denne position vurderes ud fra organisationens interne 

kompetencer og fremtidsudsigter set i henhold til det eksterne miljø (Balmer & Greyser, 2002). 

Sidste identitetstype, der indgår i modellen, er desired identity, som baserer sig på ledelsens 

visioner og ønsker for organisationen (Balmer & Greyser, 2002). Her skal det understreges, at 

denne type er anderledes fra den ideelle identitet, da topledelsen har tendens til at lade deres 

personlige drømme influere på visionen for organisationen (Balmer & Greyser, 2002). 

 

Figur 1: AC2ID model 

 

Baseret på Balmer & Greyser (2002). 
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Grunig (1993) skelner mellem symbolske og adfærdsmæssige forhold, hvilke er indbyrdes 

forbundet. Det symbolske forhold kan sættes i forbindelse med image-begrebet, da det relaterer 

til offentlighedens opfattelse af f.eks. en organisation, hvilken bliver skabt i samspil med 

kommunikationen omkring organisationen samt egne og andres oplevelser med denne (Grunig, 

1993). Alt dette er medvirkende til at opbygge det adfærdsmæssige forhold mellem en 

organisation og offentligheden, hvilket beskriver, hvordan offentligheden handler som følge af det 

symbolske forhold (Grunig, 1993). Med henblik på public relations er det ifølge Grunig (1993) 

nødvendigt at arbejde med både det symbolske og adfærdsmæssige forhold for at kunne opnå de 

strategiske målsætninger, en organisation har sat sig. På det symbolske plan kræver det dermed et 

arbejde med de opfattelser, viden, holdninger og skemaer, som eksisterer blandt befolkningen, for 

at kunne opstille kommunikationsmål og udvikle værktøjer, der kan måle effekten heraf (Grunig, 

1993). Ifølge Grunig (1993) kan dette ikke alene løse PR-problemer. Derfor bør en organisation på 

længere sigt bedømme det adfærdsmæssige forhold med befolkningen, da det indledende arbejde 

med opfattelser, viden osv. påvirker deres måde at handle på, og disse kan herved enten bidrage 

til eller ødelægge arbejdet med de strategiske målsætninger (Grunig, 1993). Dette skyldes, at et 

skidt adfærdsmæssigt forhold kan destruere forsøget på at opbygge et bedre symbolsk og herefter 

forbedre det adfærdsmæssige forhold (Grunig, 1993). 

 

I vores valg af teori er vi afklaret med, at de ovenstående teorier om image og identitet primært 

baserer sig på organisationer. I den pågældende afhandling vil analysen ikke basere sig på en 

organisation men på opfattelsen af og det image, der tilhører erhvervsuddannelser. Vi ser 

potentiale i at benytte teorierne til at undersøge erhvervsuddannelsernes image. Herunder vil vi 

benytte AC2ID modellen som ramme i besvarelsen af vores tredje underspørgsmål, da den 

bidrager til at analysere, hvorvidt der er uoverensstemmelser mellem framingen af 

erhvervsuddannelser og opfattelsen heraf, som kan påvirke uddannelsernes image. Som følge af 

afhandlingens fokus på framingen af erhvervsuddannelser og deres image, vil vi primært 

beskæftige os med uoverensstemmelser, der vedrører den kommunikerede (communicated) og 

opfattede (conceived) identitet.  
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3 Metode  

I dette afsnit vil vi redegøre for specialets videnskabsteoretiske og metodiske tilgang. Vores brug 

af videnskabsteoretiske perspektiver, undersøgelsesdesign og metoder er udvalgt med det formål 

at kunne besvare problemformuleringen bedst muligt. Samtidig afhænger undersøgelsesdesignet 

og de videnskabsteoretiske perspektiver af problemfeltets karakter. I de følgende afsnit vil vi 

indledningsvist præsentere vores videnskabsteoretiske ståsted, hvorefter undersøgelsesdesignet 

uddybes. Slutteligt vil vi gennemgå de valgte undersøgelsesmetoder. 

 

3.1 Videnskabsteori  

Videnskabsteori er en disciplin, der beskæftiger sig med, hvordan en konkret forskningsagenda har 

indflydelse på forskningsprocessen (Presskorn-Thygesen, 2013). Kuhn (1962) introducerede 

paradigmebegrebet, der forenklet beskrevet er nogle principper, der styrer forskningsfeltet. Mere 

nuanceret kan et paradigme beskrives som bestående af et sæt af ontologiske, epistemologiske og 

metodologiske opfattelser (Nygaard, 2013). Et paradigme har ifølge Nygaard (2013) indflydelse på, 

hvordan verden anskues, og derfor bliver valget af paradigme bestemmende for de resultater, 

som udledes af et studie. Nygaard (2013: 13) definerer ontologi som “læren om det værende,” 

epistemologi som “læren om erkendelsesmetoder” og metodologi som “læren om metoder til 

vidensproduktion”. I denne afhandling gør vi brug af to forskellige paradigmer, henholdsvis 

socialkonstruktivisme og hermeneutik. I nedenstående afsnit vil vi forklare, hvordan de bidrager til 

at belyse genstandsfeltet. Derudover vil vi beskrive, hvordan ontologien og epistemologien 

påvirker studiet, mens metodologien vil blive uddybet yderligere efterfølgende.  

 

3.1.1 Socialkonstruktivisme  

Det socialkonstruktivistiske paradigme kan anvendes til at undersøge, hvordan individer kan skabe 

en fælles forståelse og dermed virkeliggørelse af en genstand (Larsen, 2013). I denne afhandling vil 

socialkonstruktivismen bidrage til at give en forståelse af, hvordan opfattelsen af 

erhvervsuddannelser er en social konstruktion, som er skabt af individer i et givent miljø og 

tidsperspektiv, og hvordan disse konstruktioner påvirker uddannelsesvalget.   

Socialkonstruktivismens ontologi beskrives som værende relativistisk, hvilket betyder, at 

virkeligheden primært består af sociale konstruktioner (Presskorn-Thygesen, 2013). Presskorn-
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Thygesen (2013) argumenterer for, at epistemologien er subjektiv, og objektiv viden ikke er mulig, 

da videnskaben er bundet til sociale konstruktioner. Ifølge Collin (2003) findes der fire forskellige 

socialkonstruktivistiske paradigmer. I denne afhandling bekender vi os til det erkendelsesteoretiske 

konstruktivistiske paradigme om den sociale virkelighed. Dette paradigme argumenterer for, at 

den fysiske virkelighed eksisterer, men viden om den sociale virkelighed er en social konstruktion, 

der ikke selv repræsenterer den sociale virkelighed (Collin, 2003). Derimod er den sociale 

virkelighed skabt i interaktion med andre individer (Collin, 2003). Derudover forklarer Collin 

(2003), at den sociale virkelighed eksisterer uafhængigt af individers erkendelse af den, og viden 

er skabt gennem forskellige former for udforskning. Dette stemmer overens med vores opfattelse 

af, at erhvervsuddannelser og -skoler eksisterer, men vi vurderer, at de unge og deres forældres 

opfattelse af uddannelserne og skolerne er en social konstruktion, der er skabt gennem sociale 

processer, hvilket påvirker de unges uddannelsesvalg. Målet i vores kvantitative undersøgelse er 

netop at komme nærmere en forståelse af, hvordan virkeligheden omkring erhvervsuddannelser 

bliver skabt gennem sproget i nyhedsmedier og kampagner om erhvervsuddannelser. Herigennem 

laver vi en analyse af, hvordan de sociale processer er konstrueret. Samtidig ønsker vi i vores 

kvalitative undersøgelser at udforske, hvordan denne italesættelse af erhvervsuddannelser styrer 

forældres opfattelse, holdninger og adfærd i valget af ungdomsuddannelse.  

 

Som tidligere nævnt opfattes virkeligheden i socialkonstruktivismen subjektivt. I forlængelse heraf 

argumenterer Berger & Luckmann (1966) for, at opfattelsen af verden er intersubjektiv, idet den 

deles med andre individer, som også opfatter verden med udgangspunkt i deres egen virkelighed. 

Derfor er vi i vores undersøgelser og analyse bevidste om, at vores egne personlige baggrunde og 

virkelighedsopfattelse influerer på vores fortolkning af resultaterne, da objektivitet ikke er muligt.  

 

Arbnor & Bjerke (1997) beskriver konstruktionsprocessen for, hvordan særlige verdensbilleder 

skabes; med andre ord beskriver de, hvordan et individs verdensopfattelse bliver til en fælles 

forståelse. Konstruktionsprocessen starter hos individet, der har en specifik opfattelse af verden, 

og denne subjektive fortolkning af verden kan individet gøre tilgængelig for andre gennem 

sproget, hvilket bliver betegnet som eksternalisering (Arbnor & Bjerke, 1997). Når individets 

subjektive opfattelse deles med omverdenen, bliver det muligt for andre individer at respondere 
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på denne opfattelse med udgangspunkt i deres egen virkelighed, hvilket er betegnet som 

objektivisering (Arbnor & Bjerke, 1997). Herefter løsriver individerne sig fra deres subjektive 

udgangspunkt, og opfattelsen bliver typificeret (Arbnor & Bjerke, 1997). Det betyder ifølge Arbnor 

& Bjerke (1997), at der skabes et handlingsmønster eller en kategorisering, hvilket overtages af 

flere individer, og dermed sker en institutionalisering. Slutteligt beskriver Arbnor & Bjerke (1997), 

at der opstår en internalisering, når individer overtager et verdensbillede, som andre har skabt, og 

derved gør verdensbilledet til deres eget. Forståelsen for konstruktionsprocessen af en social 

virkelighed er dermed yderst relevant i denne afhandling, da den kan bidrage til vores analyse af, 

hvordan opfattelsen af erhvervsuddannelser opstår, og hvorledes denne opfattelse potentielt 

institutionaliseres og internaliseres gennem nyhedsmedier samt kampagner hos forældre. 

 

3.1.2 Hermeneutik  

I forlængelse af ovenstående kan hermeneutikken bidrage til vores forståelse af de undersøgte 

sociale konstruktioner, samt hvordan vi generelt fortolker teori og data undervejs i afhandlingen. 

Hermeneutikkens ontologi er begrænset realistisk, hvilket betyder, at individets forståelse af 

verden er bundet til en bestemt forståelse dannet af individets baggrund, på samme vis som i 

socialkonstruktivismen, men samtidig kan denne forståelse nuanceres (Presskorn-Thygesen, 

2013). Epistemologien beskrives som værende subjektiv, da hermeneutikken går på, at 

virkelighedsopfattelsen tager udgangspunkt i og påvirkes af forskerens subjektive 

forståelsesramme og fordomme (Presskorn-Thygesen, 2013).  

 

Den hermeneutiske cirkel er et grundprincip i hermeneutikken og er en betegnelse for den 

vekselvirkning, der er mellem del og helhed (Fredslund, 2013). De enkelte deles betydning 

bestemmes af helhedens betydning, og ligeledes bestemmes helheden i kraft af de enkelte dele 

(Fredslund, 2013). Således er relationen mellem de enkelte dele medvirkende til, at det er muligt 

at forstå og fortolke (Fredslund, 2013). Den hermeneutiske cirkel er desuden en kontinuerlig 

proces, der sker i fortolkningen af et genstandsområde, og i processen indgår forforståelsen og 

fortolkningen (Fredslund, 2013). Subjektet kan ved at sætte sin forforståelse på spil opnå ny viden 

og dermed en ny forståelse, der vil være forforståelsen i den videre proces (Fredslund, 2013). Med 

henblik på vores studie indgår den hermeneutiske cirkel i vores forståelse af problemfeltet. I vores 
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indsamling af teori og data sætter vi vores forforståelse på spil for herved at opnå ny viden om den 

framing og opfattelse, som eksisterer omkring erhvervsuddannelser, og hvilken effekt den har på 

forældre i rådgivningen af de unges uddannelsesvalg. Dermed er det ikke muligt at undersøge 

problemfeltet objektivt, da vores forforståelse har betydning for vores vidensproduktion.  

 

Individers forforståelse er baseret på individets situation, der er en historisk påvirket proces 

(Gadamer, 1998). Situationen omfatter desuden individets personlige historie som bl.a. 

uddannelse, arbejdssituation og familieforhold (Fredslund, 2013). Situationen påvirker både 

forskeren, og det forskeren undersøger, hvilket betyder, at undersøgelsen ikke kan forstås 

uafhængigt af konteksten (Fredslund, 2013). Af den grund er afhandlingen forankret i vores 

respektive situationer, som bevirker, at vi ser problemfeltet på vores individuelle måde, hvilket 

Gadamer (1998) betegner som horisont. Et individs horisont kan enten være bred eller snæver 

(Gadamer, 1998). Hvis man har en snæver horisont, ser man kun det, der er lige for, mens en bred 

horisont betyder, at man kan sætte ting i perspektiv og se en større sammenhæng (Gadamer, 

1998). Dette studie bærer præg af vores erfaring og forståelse for problemfeltet, samt vores 

faglige perspektiv inden for framing, image og kommunikation, som alle vil påvirke måden, hvorpå 

data og resultater analyseres. I afsnit 3.2 vil vi uddybe, hvordan vores respektive situationer 

påvirker dette studie. For at kunne opnå en forståelse af problemfeltet, er det nødvendigt, at vi er 

bevidste om vores forforståelse og situation for at kunne sætte os i genstandsfeltet. Dette er især 

essentielt i vores kvalitative og kvantitative undersøgelser, som kræver, at vi er åbne og 

modtagelige over for ny viden. Herigennem er forståelse for framingen og imageproblemet 

omkring erhvervsuddannelser muligt, og der kan dermed ifølge Gadamer (1998) opstå en 

horisontsammensmeltning. Horisontsammensmeltning danner grundlag for en ny forståelse, som 

vi bruger i den videre fortolkning af vores indsamlede data. 

 

3.2 Forskerroller  

Som beskrevet ovenfor forklarer Gadamer (1998), at forskerens situation og historie påvirker 

forskerens horisont og dermed analysen af genstandsfeltet. Derfor vil vi i dette afsnit redegøre for 

vores respektive situationer, og hvorledes disse kan påvirke det pågældende studie.  
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Vi har gennem studiet opnået en faglig forståelse for problemfeltet i forhold til teorier om 

framing, image og kommunikation i sin helhed, hvilket vil påvirke analysen af data. I forlængelse 

heraf kan det nævnes, at vores forforståelse er, at valget af ungdomsuddannelse påvirkes af de 

frames, der udøves i medierne. Herunder har vi en hypotese om, at erhvervsuddannelserne bl.a. 

frames som værende på et lavt fagligt niveau og har dårlige muligheder for videreuddannelse.  

 

I forhold til kendskabet til erhvervsuddannelser har vi dog ikke den samme forforståelse. Anne-

Sofie er datter af en tømrer og opvokset i en familie, hvor en stor del af omgangskredsen har en 

erhvervsuddannelse. I modsætning hertil er Caroline opvokset i en familie, hvor ingen i den 

nærmeste omgangskreds er erhvervsuddannet, hvilket begrænser det indledende kendskab til 

erhvervsuddannelser. Derudover bør det nævnes, at vi begge har gennemført en almen gymnasial 

uddannelse, hvilket bevirker, at vi ikke har forudgående kendskab til, hvad en erhvervsuddannelse 

indebærer. Ligeledes er vi opvokset i to forskellige landsdele, henholdsvis Sønderjylland og 

Nordsjælland, hvilket kan påvirke situationerne. Vi vurderer dog, at vores situationer vil have en 

positiv indflydelse på analyseprocessen, da vi på nogle punkter vil kunne se genstandsfeltet fra 

forskellige perspektiver. Vi har dog forud for studiet foretaget en omfangsrig research, hvilket har 

skabt ny viden og dermed en dybere forståelse for erhvervsuddannelser. På baggrund heraf 

vurderer vi, at vores horisonter er brede og derfor kan se en større sammenhæng i analysen af 

data. Derudover er vi opmærksomme på at sætte vores forforståelse af erhvervsuddannelser på 

spil undervejs i produktionen af ny viden, og derfor er det muligt at opnå 

horisontsammensmeltning.  

 

3.3 Undersøgelsesdesign  

Et undersøgelsesdesign forstås som kombinationen af de forskellige fremgangsmåder, som 

benyttes til indsamling, analyse og fortolkning af data (Creswell, 2003). Denne afhandlings analyse 

vil basere sig på både primær og sekundær empiri. Den primære empiri består af vores egen 

dataindsamling, som udføres med henblik på at kunne give et kvalificeret svar på vores 

problemformulering (Creswell, 2003). Den konkrete metodiske fremgangsmåde vil blive forklaret i 

de følgende afsnit. Den sekundære empiri består derimod af andenhånds information (Creswell, 
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2003), som er beskrevet i litteraturgennemgangen, hvor overvejelserne ved brugen heraf uddybes 

i afsnit 3.7. 

 

For at undersøge problemfeltet bedst muligt vil vi i dette studie gøre brug af metodetriangulering, 

hvilket ifølge Creswell (2003) forstås som kombinationen af flere forskningsmetoder i samme 

studie. Herved opnås en udvidet forståelse for problemfeltet, såvel som at styrke studiets 

validitet, idet den kvalitative og kvantitative forskningsmetode komplimenterer hinanden 

(Creswell, 2003). Den metodiske strategi vil dertil være sekventiel, idet der indledningsvist 

foretages en kvantitativ indholdsanalyse samt en kvalitativ tematisk analyse, hvilke danner 

grundlæggende viden for de efterfølgende kvalitative interviews, som giver mere dybdegående og 

nuanceret data om opfattelser, holdninger og adfærd. I vores anvendelse af en kvantitativ 

indholdsanalyse og kvalitative analyser, herunder tematisk analyse, informant- og 

ekspertinterviews, opnår vi muligheden for at undersøge vores problemfelt fra forskellige vinkler. 

Derved tillader metodetrianguleringen at udforske framingen af erhvervsuddannelser gennem 

medier og kampagner, samt den opfattelse der eksisterer omkring erhvervsuddannelser blandt 

forældre. Disse resultater ville ikke være mulige at frembringe ved brug af én enkel metode, da 

metoderne hver især har begrænsninger, hvilket metodetrianguleringen bidrager at minimere. 

 

Vores forløb af vidensproduktion udgør en blanding af deduktiv, induktiv og abduktiv 

fremgangsmåde. I den indledende proces undersøger vi emnet omkring unges uddannelsesvalg og 

fravalget af erhvervsuddannelser gennem en induktiv tilgang. Andersen (2013) beskriver denne 

tilgang som den undren, der danner grundlag for en dataindsamling, hvilket relaterer sig til det 

eksplorative undersøgelsesformål, som også benyttes i denne afhandling. Det indledende 

researcharbejde fungerer dermed som forarbejde til et forstående undersøgelsesformål 

(Andersen, 2013), der er essentiel for vores studie, da vi ønsker at opnå en forståelse for, hvordan 

framing af erhvervsuddannelser kan påvirke erhvervsuddannelsernes image, og hvilken indflydelse 

det medfører på de største influenter på uddannelsesvalget – forældrene. Dermed tager vi den 

induktive tilgang i brug, når vi drager generelle slutninger ud fra vores undersøgelser, eksempelvis 

når få forældres udtalelser om rådgivning i unges uddannelsesvalg benyttes til at begrunde 

årsagerne til fravalget af erhvervsuddannelser. Samtidig benyttes den deduktive tankegang, når 
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eksisterende undersøgelser om uddannelsesvalg samt teorier om agenda-setting og framing 

bruges til at undersøge fravalget af erhvervsuddannelser. Andersen (2013) beskriver denne 

tilgang, som når eksisterende teorier benyttes til at forstå problemfeltet. I praksis kan det dog 

være svært at adskille den induktive og deduktive metode, da den induktive indeholder et 

element af den deduktive – og omvendt (Andersen, 2013; Bryman, 2016). Dermed foregår 

metoderne simultant i forskningsprocessen, hvilket gør det til en cirkulær proces (Andersen, 

2013). Denne cirkulære proces ses desuden i vores indsnævring og konkretisering af 

problemfeltet, som foregik undervejs i forskningsprocessen, der startede ud som unges fravalg af 

erhvervsuddannelser og efterfølgende fik fokus på framingen af erhvervsuddannelser og dens 

effekt på forældres vejledning i forbindelse med unges uddannelsesvalg. Herudover gør vi brug af 

den abduktive fremgangsmåde, når vi på baggrund af vores analysearbejde frembringer 

kvalificerede gæt som svar på vores problemformulering. Bryman (2016) beskriver den abduktive 

tilgang, som når forskeren laver en slutning på baggrund af forståelsen af genstandsfeltet, som 

afhænger af forskerens verdensbillede. Dette stemmer overens med vores videnskabsteoretiske 

ståsted som hermeneutikere, hvor vi skal være bevidste om vores situation og løbende må sætte 

vores forforståelse på spil for at opnå ny viden. 

 

3.4 Kvantitativ metode 

For at kunne besvare, hvilke frames der påvirker forældre i rådgivningen af unges 

uddannelsesvalg, anses det relevant at undersøge, hvordan erhvervsuddannelser italesættes i 

medierne. Af den grund gør vi brug af en kvantitativ indholdsanalyse som et værktøj til at opnå et 

overblik over kommunikationen omkring erhvervsuddannelser, der finder sted i nyhedsmedierne. 

Den kvantitative egenskab udspringer af metodens evne til at danne et repræsentativt overblik 

over store mængder data (Eskjær & Helles, 2015). Eftersom den kvantitative indholdsanalyse 

omfatter fortolkning (Eskjær & Helles, 2015) og har til formål at afklare virkelighedskonstruktionen 

af erhvervsuddannelser i nyhedsmedier, benyttes den hermeneutiske og socialkonstruktivistiske 

tilgang. I det følgende afsnit beskrives nærmere grundlaget for valget af samt tilgangen til den 

anvendte kvantitative indholdsanalyse.  
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3.4.1 Kvantitativ indholdsanalyse  

Kvantitativ indholdsanalyse er en metode, der har til formål at analysere indholdet af 

massemedieret kommunikation (Eskjær & Helles, 2015). Eskjær & Helles (2015: 11-12) definerer 

metoden som: “En videnskabelig metode til kodning, kvantificering og systematisk analyse af såvel 

manifest som latent indhold i et tekstkorpus med henblik på at drage slutninger om budskaber, 

kontekst og kommunikationsprocesser ved hjælp af statistiske metoder.” Med andre ord tillader 

metoden at kvantificere budskaber og andet kommunikationsindhold ved oversættelse til koder 

med henblik på at foretage beregninger af f.eks. frekvens.  

 

Helt konkret ønsker vi i vores analyse at identificere, hvorvidt der er en sammenhæng mellem 

opfattelsen af erhvervsuddannelser og måden, hvorpå de frames i nyhedsmedier. Her kan den 

kvantitative indholdsanalyse bidrage til vores afhandling, da dens typiske formål er at fortolke 

tekster på statistisk vis ved at afklare sammenhængen mellem mediediskursen og den sociale 

virkelighed, som kommunikeres omkring (Eskjær & Helles, 2015). Dermed benytter vi os af vores 

videnskabsteoretiske ståsted som socialkonstruktivister, da vi søger at undersøge, hvordan 

nyhedsmedierne er medvirkende til at skabe en bestemt opfattelse af erhvervsuddannelserne, 

som er socialt konstrueret. Den kvantitative indholdsanalyse og dens resultater benyttes blot som 

et afsæt for hele vores analyse, da metoden sjældent kan stå alene (Eskjær & Helles, 2015). For 

endeligt at kunne lave koblingen mellem opfattelsen af erhvervsuddannelser og framingen heraf i 

medierne, kræver det en metode med større fortolkningsevne. Af den grund vil vi ligeledes 

beskæftige os med interviewundersøgelsen, som netop er udstyret med egenskaben til at søge 

efter meningsdannelse, ved at udforske individers livsverden (Brinkmann & Tanggaard, 2010; 

Kvale, 2007), hvilket uddybes i afsnit 3.5.2. 

 

Da den kvantitative indholdsanalyse er velegnet til at undersøge mønstre og tendenser i 

kommunikation på tværs af mange tekster, fremstår den som ideel at koble på teorien om 

agenda-setting, der nøjagtigt har sit udgangspunkt i en systematisk registrering af 

nyhedsmedieindhold (Eskjær & Helles, 2015). Teorierne om agenda-setting og framing vurderes 

hensigtsmæssige til at identificere samspillet mellem nyhedsartiklernes indhold og modtagernes 

opfattelse, hvilket er uddybet yderligere i teoriafsnittene 2.2.1 og 2.2.2. Derudover har metoden 
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ifølge Eskjær & Helles (2015) den fordel, at den kan danne et repræsentativt overblik over store 

mængder kommunikationsindhold. Forudsætningen for dette er, at der foretages systematisk 

anlagte stikprøver, hvilket uddybes i afsnit 3.4.1.2. Andre fordele ved metoden, som anses nyttige 

i det pågældende studie, vedrører muligheden for at kunne analysere over en længere periode, 

samt udgangspunktet i reelle kommunikationssituationer, som er skabt uafhængigt af dette 

studie. I det følgende vil de respektive trin i den kvantitative indholdsanalyse gennemgås enkeltvis, 

hvilke udgør undersøgelsesdesign, sampling og kodning. Analyse betragtes også som et væsentligt 

trin, som er behandlet i afsnit 4.1.1.  

 

3.4.1.1 Undersøgelsesdesign 

Med henblik på vores undersøgelsesdesign gør vi brug af en teoribaseret tilgang. Her udgør 

indsigter, som er indhentet fra forskningslitteratur og sekundær empiri om uddannelsesvalg samt 

teorier om agenda-setting og framing, baggrunden og rationalet for vores valg af den kvantitative 

indholdsanalyse og dens formål. Dermed benyttes hermeneutikken, da vores forforståelse for 

opfattelser af ungdomsuddannelser og påvirkninger på de unges uddannelsesvalg har betydning 

for metodevalget. Som nævnt vil undersøgelsen udføres med det formål, at den kan bidrage med 

viden, der kan lede til et kvalificeret svar på vores første underspørgsmål: Hvordan frames 

erhvervsuddannelser i nyhedsmedier og kampagner om erhvervsuddannelser? Dermed udføres 

kodningsmanualen i overensstemmelse med indsigterne fra både teorien og empirien samt det 

fremlagte underspørgsmål. Vi vil på forhånd gennemføre en pilotundersøgelse for at sikre, at 

undersøgelsesdesignet og analyseredskaberne fungerer optimalt ved udførelsen af den reelle 

undersøgelse.  

 

3.4.1.2 Sampling 

I forhold til timing vælger vi at udføre den kvantitative indholdsanalyse på baggrund af 

nyhedsartikler, som udgør vores samplingsenheder, i perioden fra 1. april 2019 til 31. marts 2020. 

Årsagen til dette er, at vi ønsker at identificere den aktuelle framing af erhvervsuddannelser, som 

danner fundament for den efterfølgende analyse af det nuværende image. Af den grund holder vi 

os til en periode på et år, som dertil giver mulighed for at inddrage artikler, som er udgivet i 
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perioderne før, under og efter tidspunktet for valget af ungdomsuddannelse, hvilket eventuelt vil 

påvirke de benyttede frames i artiklerne.  

 

Vi benytter mediearkivet Infomedia til at indhente samplingsenhederne. I undersøgelsen indgår 

trykte medier i form af landsdækkende, regionale og lokale ugeaviser og dagblade, magasiner 

samt online medier i form af webkilder. Ved at vælge både online og trykte medier fra lokale, 

regionale og landsdækkende områder, får vi i højere grad den ønskede indsigt i den generelle 

framing omkring erhvervsuddannelser i alle hjørner af Danmark. Søgemaskinens funktion “saml 

ens overskrifter” benyttes for at undgå, at den indsamlede data ikke bygger på en håndfuld 

artikler fra lokale ugeaviser med nøjagtig samme historie. Undersøgelsen bygger på en stikprøve, 

hvor der benyttes sandsynlighedsbaseret udvælgelse (Eskjær & Helles, 2015). Dette sikrer, at der 

kan udledes generaliseringer fra resultaterne, da alle artikler i hele populationen har lige stor 

chance for at blive valgt (Eskjær & Helles, 2015). Eftersom der i alt er udgivet 1668 nyhedsartikler i 

førnævnte tidsperiode, vælger vi at foretage en systematisk udvælgelse, hvor hver femte artikel 

fra den samlede population udtages. I alt giver det os en sampling på 185 nyhedsartikler.  

 

3.4.1.3 Kodning  

Vi gør brug af Google Forms som kodningsskema og -manual til at klassificere specifikke 

egenskaber ved samplingsenhederne. I denne fremgår de før-opstillede variable, som bruges til at 

registrere tilstedeværelsen af konkret udvalgte indholdselementer. Som følge af vores 

teoribaserede tilgang udgør de indhentede indsigter grundlaget for de valgte variable. 

Kodningsskemaet er designet til at registrere følgende deskriptive tilstedeværelseskategorier: 

Overskrift, dato for udgivelse, type medie og link til samplingsenheden. For at identificere 

framingen af erhvervsuddannelser er kodningsskemaet desuden opstillet til at gå dybere ned i det 

betydningsmæssige i kommunikationsindholdet. Dette gøres vha. kategorier, der kan angive den 

generelle tone i den enkelte artikel, samt tilstedeværelsen og tonen omkring en række 

erhvervsuddannelsesrelaterede emner. Samplingsenhederne vil derfor først analyseres ud fra 

fortællingens generelle tone, hvorvidt den er positiv, negativ, blandet eller neutral. Derefter vil 

samlingsenheden vurderes ud fra mulighederne: Meget positiv, positiv, neutral, negativ og meget 

negativ. Herved kan det vurderes, i hvilken grad artiklerne er positive eller negative, og det kan 
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samtidig afklares, hvilken ende af skalaen, de artikler, som først vurderes som havende en blandet 

tone, hælder mest til. De emner, som analyseres ud fra deres tilstedeværelse samt tone, udgør 

eksempelvis antal ansøgere, videreuddannelse, socialt miljø og fagligt niveau (Bilag 1). Herved kan 

vi påvise de hyppigste frames, der optræder i sammenhæng med italesættelsen af 

erhvervsuddannelser i medierne, og hvorvidt framingen finder sted ved brug af en positiv, negativ, 

blandet eller neutral tone. 

 

I tilfælde af at der fremtræder et emne i samplingsenheden, som ikke hører til de noterede emner 

i kodningsskemaet, er kategorien “andet” tilføjet. Set i lyset af den teoribaserede tilgang forventes 

kendskabet til genstandsfeltet at være solidt nok til at kunne indhente de mest centrale 

indholdselementer. Derfor forventes det at være få tilfælde, hvor “andet” vil blive benyttet. En 

“andet”-kategori må netop ikke være for omfattende, da det er et tegn på uklare kategorier 

(Eskjær & Helles, 2015). Rækkefølgen på variablene er opstillet på logisk vis, så de er generelle og 

let gennemskuelige, og derfor er overskrift og dato er placeret øverst i kodningsskemaet. Det 

mere konkrete i form af tilstedeværende emner og tonen omkring disse besvares senere, når vi 

allerede har dannet os et indtryk af samplingsenheden. 

 

3.5 Kvalitative metoder  

Ved brug af kvalitative metoder opstår muligheden for at indsamle mere dybdegående data om 

problemfeltet (Kvale, 2007). I de valgte metoder stræber vi efter meningsdannelse og fortolkning i 

vores undersøgelser af den sociale virkelighedskonstruktion af erhvervsuddannelser, og hvordan 

denne påvirker opfattelsen hos forældre til unge, samt forældrenes rådgivning i 

uddannelsesvalget. Af den grund lægger metoderne sig op af den hermeneutiske og 

socialkonstruktivistiske tilgang i vores fortolkning og meningsdannelse af erhvervsuddannelsernes 

opfattede virkelighed. I de følgende afsnit præsenteres vores metodiske fremgangsmåde for hver 

af de anvendte undersøgelser, som består af en tematisk analyse, informantinterviews samt 

ekspertinterviews. 
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3.5.1 Tematisk analyse  

For at undersøge hvilke frames der benyttes i kampagner, der har til formål at tiltrække flere 

elever til erhvervsuddannelserne, vil vi lave en tematisk analyse. Hensigten med denne er at 

identificere, hvilke temaer kampagnerne lægger særskilt vægt på for at tiltrække flere unge til 

erhvervsuddannelserne. Ifølge Bryman (2016) findes der ikke en identificerbar fælles forståelse 

for, hvordan en tematisk analyse bør udføres. Derfor vil vores fremgangsmåde, som beskrives i det 

følgende, tage udgangspunkt i metoden, som er beskrevet af Bryman (2016), da vi vurderer, at 

den kan bidrage til vores formål. 

 

En tematisk analyse er en kvalitativ metode, der har til formål at opstille data og herigennem 

påvise sammenhængen mellem data. Idéen er at konstruere et indeks af centrale temaer og 

undertemaer. Temaerne er essentielle tilbagevendende temaer, som kan kobles til data (Bryman, 

2016), som i vores tilfælde er de førnævnte kampagner. Et tema kan defineres som: ”A category 

identified by the analyst through his/her data; that relates to his/her research focus […]; that 

builds on codes identifies in transcripts and/or field notes; and that provides the researcher with 

the basis for a theoretical understanding of his or her data that can make a theoretical 

contribution to the literature relating to the research focus” (Bryman, 2016: 584). Set i lyset af 

dette er hensigten med udgangspunkt i kampagnerne at undersøge, hvilke emner eller frames 

som tages op, og hvorvidt de går igen, når der kommunikeres omkring erhvervsuddannelser. 

Resultaterne heraf forventes at kunne identificere framingen af erhvervsuddannelser, og hvordan 

det påvirker erhvervsuddannelsernes image. Dertil vil det kunne spore os ind på hvilke 

kommunikationstiltag, som kan ændre på dette fremadrettet. På denne måde benytter vi vores 

videnskabsteoretiske ståsted som socialkonstruktivister, da vi i denne analyse ønsker at 

undersøge, hvordan kampagnernes frames bidrager i konstruktionsprocessen af forældres 

opfattelse af erhvervsuddannelserne.  

 

I vores søgning efter temaer lægger vi vægt på gentagelser, hvilket Ryan & Bernard (2003) 

beskriver som temaer, der går igen i samme og på tværs af materialer, for at kunne identificere de 

mest fremtrædende emner eller frames. Derudover har vi fokus på Ryan & Bernards (2003) 

ligheder og forskelle, der kan fortælle, hvordan de forskellige kampagner adresserer et givent 
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emne, og hvilke aspekter der fremhæves. Undertemaerne identificeres ligesom de centrale 

temaer på baggrund af gentagelser, men bliver kategoriseret som undertemaer, da de indeholder 

et eksisterende element af de centrale temaer og et nyt element. Idet vi udarbejder 

indholdsanalysen forud for den tematiske analyse, vil vi benytte os af vores videnskabsteoretiske 

ståsted som hermeneutikere. Dette skyldes, at vi gennem indholdsanalysen har udvidet vores 

horisont omkring framing af erhvervsuddannelser. Samtidig forventes den tematiske analyse at 

identificere, hvordan kampagnerne forsøger at frame erhvervsuddannelser og herigennem påvirke 

erhvervsuddannelsernes image. Derudover er hensigten med den tematiske analyse at kunne 

vurdere, hvorvidt der er et fælles brug af temaer i nyhedsmediernes og kampagnernes fremstilling 

af erhvervsuddannelser.  

 

3.5.1.1 Udvælgelse af kampagner  

I 2015 trådte en ny reform i kraft med målet om at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne 

(Regeringen et al., 2014). Derfor har vi valgt at inddrage kampagner, der har været aktive i 

perioden fra 2015 til 2020. I denne periode findes tre aktive kampagner, som fremgår af skemaet 

neden for, hvilke alle har til formål at højne attraktiviteten af erhvervsuddannelser og øge antallet 

af ansøgere hertil.  

 

Den primære målgruppe for alle kampagner er de unge, som står over for uddannelsesvalget i 9. 

eller 10. klasse (Børne- og Undervisningsministeriet, 2020a; Byggeriets Uddannelser, n.d.-a; 

Undervisningsministeriet, n.d.-b). På baggrund af at forældrene er den største influent, som 

gennem deres rådgivning påvirker de unges valg (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; 

Juul & Pless, 2015; Østergaard-Thygesen, 2018; Thomsen & Bom, 2019), antager vi, at 

kampagneafsenderne også har tænkt dem ind i planlægningen af, hvorledes kampagnerne 

eksponeres. De udvalgte kanaler for eksponeringen er bl.a. i trafikken og biografer samt på 

folkeskoler, gadeplan og sociale medier (Børne- og Undervisningsministeriet, 2020a; Byggeriets 

Uddannelser, n.d.-b; Undervisningsministeriet, n.d.-c), hvilke, vi antager, er steder som forældrene 

også befinder sig. Derfor vurderer vi, at kampagnerne er relevante i analysen af, hvordan forældre 

er påvirket af framingen af erhvervsuddannelser i deres rådgivning i forbindelse med 

uddannelsesvalget.  
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Tabel 1: Udvalgte kampagner tematisk analyse 

Kampagner 

Navn Lancering Afsender 

Ny Mesterlære 2016 Børne- og Undervisningsministeriet (2020a) 

Gør noget 2019 Byggeriets Uddannelser (2020) 

Muligheder i virkeligheden 2014 Undervisningsministeriet (n.d.) 

(Egen udarbejdelse) 

 

3.5.1.2 Fremgangsmåde  

Vi gør brug af Brymans (2016) seks stadier som retningslinje for, hvordan vi udfører den tematiske 

analyse. I første stadie, gennemgang af materialet, vil vi se kampagnefilmene flere gange og 

derefter transskribere dem for at få et overblik over materialet og lette analyseprocessen. 

Derefter vil vi påbegynde kodningen af materialet, hvilket gøres ved at understrege centrale 

citater fra filmene. Denne aktivitet danner grundlag for det efterfølgende stadie, som indebærer 

at inddele koderne i temaer. Vores kodningsskema vil være baseret på skemaet, som fremgår af 

figur 24.3 i Bryman (2016: 586). Ud fra hvert identificeret tema indsættes de fundne centrale 

citater fra hver af kampagnerne som en måde at eksemplificere, hvordan de identificerede temaer 

frames. For at indsnævre til de mest centrale temaer vil vi gennemgå kodningsprocessen flere 

gange. Når dette er gjort, undersøges de mulige koblinger mellem temaer for slutteligt at 

identificere indsigterne og konkludere herpå (Bryman, 2016), som vil finde sted i afsnit 4.1.2.    

 

Tabel 2: Kodningsskema 

 Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 

Kampagne 1       

Kampagne 2       

Kampagne 3       

(Egen udarbejdelse på baggrund af Bryman, 2016) 
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3.5.2 Enkeltinterviews 

Brugen af enkeltinterviews gør det muligt at komme tæt på livsverdenen, opfattelser, holdninger 

og oplevelser, som tilhører de deltagende (Brinkmann & Tanggaard, 2010). Vores interviews 

består af informant- og ekspertinterviews, hvis særegne formål og udvælgelseskriterier uddybes i 

deres respektive afsnit i det følgende. Dog følger begge typer af interviews samme metodiske 

fremgangsmåde, der har sit udgangspunkt i Kvales (2007) syv stadier for en 

interviewundersøgelse. Derfor beskrives indledningsvist vores arbejde med stadierne, som bør 

forstås som en kontinuerlig proces, da de er indbyrdes afhængige (Kvale, 2007). Dermed viser den 

hermeneutiske tilgang sig ligeledes i udarbejdelsen af enkeltinterviewene, hvilket uddybes i 

følgende afsnit om tilgangen til disse. 

 
3.5.2.1 Fremgangsmåde 

Med udgangspunkt i Kvales (2007) syv stadier, udgør de første to tematisering og design (Kvale, 

2007), hvor rammerne for vores interviewguide dannes. Temaerne for interviewene er bestemt på 

baggrund af vores problemfelt, hvor de centrale temaer involverer erhvervsuddannelsernes 

framing og image samt forældres rådgivning i deres børns uddannelsesvalg. Dermed gør vi brug af 

vores videnskabsteoretiske hermeneutiske ståsted, da vi inddrager vores forforståelse om 

problemfeltet til at udvikle interviewguiderne. De mere konkrete forskningstemaer uddybes i 

informant- og ekspertinterviewets respektive afsnit. Designet udformes som semistrukturerede 

interviews, der har sit udgangspunkt i de opstillede interviewguides for hver af interviewtyperne 

(Bilag 4, 14 og 15). Et semistruktureret interview kan bidrage til at give indblik i informanternes 

livsverden i den pågældende kontekst samt holdninger og opfattelser herom (Kvale, 2007). Det 

valgte design giver hertil mulighed for at stille uddybende spørgsmål, der afviger fra 

interviewguiden, og dermed er det muligt at opnå en dybere forståelse for komplekse temaer 

(Kvale, 2007).   

 

I tredje stadie, som vedrører udførelsen af interviewet (Kvale, 2007), sikres det indledningsvist, at 

de deltagende informeres i et begrænset omfang om interviewets formål, da vi ikke ønsker at 

påvirke deres svar i en bestemt retning. Vores interviewguides er delt op i forsknings- og 

interviewspørgsmål (Bilag 4, 14 og 15), hvor førstnævnte relaterer til de forklaringer (Brinkmann & 

Tanggaard, 2010), vi ønsker at undersøge på f.eks. erhvervsuddannelsernes opfattelse. 
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Sidstnævnte refererer derimod til de mere mundrette og ligefremme spørgsmål, vil stiller de 

interviewede, for at komme nærmere en forståelse af deres livsverden (Brinkmann & Tanggaard, 

2010) i forhold til erhvervsuddannelser. Ifølge Daymon & Holloway (2011) er det fordelagtigt at 

interviewe deltagerne i hjemlige og trygge omgivelser, da det muliggør at observere dem i deres 

daglige rutiner, hvilket kan give et helhedsbillede af deltagerne, som kan bruges i 

analyseprocessen. Grundet forholdsreglerne for corona-virus må ni ud af de 10 enkeltinterviews 

foretages som video- eller telefonopkald som et resultat af, hvad den enkelte føler sig mest 

komfortabel med. Under udførelsen af interviewene benytter vi os af hermeneutikken, eftersom 

vores forforståelse benyttes som udgangspunkt for interviewet, men bliver undervejs i 

interviewene sat på spil for at tilegne os ny viden om de deltagendes livsverden i forhold til 

erhvervsuddannelser. Ligeledes gør vi brug af socialkonstruktivismen, når vi søger en forståelse af, 

hvilke opfattelser der hersker omkring erhvervsuddannelser blandt de interviewede. 

 

I det fjerde stadie undergår de afholdte interviews en transskription (Kvale, 2007), som letter 

arbejdet i analysen, hvilket udgør det efterfølgende stadie (Kvale, 2007). Som en del af 

analysearbejdet for enkeltinterviewene gør vi brug af kodning, som skaber et overblik over 

resultaterne, der kan hjælpe med at identificere sammenhænge og forskelle (Brinkmann & 

Tanggaard, 2010). Her anvendes hermeneutikken også, da vores forståelse for problemfeltet har 

indflydelse på, hvilke citater vi finder særligt vigtige, og som danner fundament for den 

forestående analyse. I afsnit 3.6 vil vi gennemgå det sjette stadie, verifikation (Kvale, 2007), hvor 

en vurdering af interviewundersøgelsens reliabilitet og validitet vil finde sted.  

 

3.5.3 Informantinterviews  

Formålet med anvendelsen af informantinterviews er at undersøge de holdninger og opfattelser, 

der eksisterer omkring erhvervsuddannelser blandt forældre, og hvordan de eventuelt lader deres 

holdninger og opfattelser påvirke måden, hvorpå de rådgiver deres børn i uddannelsesvalget. I 

tråd med målet for et interview (Brinkmann & Tanggaard, 2010) ønsker vi at sætte os ind i 

informanternes livsverden, og benytter i den forbindelse vores videnskabsteoretiske ståsted som 

hermeneutikere og socialkonstruktivister. Her er hensigten at afklare, hvordan informanterne 

opfatter, forstår og skaber den sociale virkelighed omkring erhvervsuddannelser. 
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Forskningsspørgsmålene, som fremgår af interviewguiden (Bilag 4), repræsenterer de temaer, vi 

behandler i informantinterviewene. I alt findes otte temaer, som vi sigter efter behandle for at 

efterleve formålet med vores undersøgelse. Temaerne består af informanternes 1) 

uddannelsesbaggrund, 2) oplevelse med uddannelsessystemet, 3) karrierevej, 4) børns 

personlighed og kompetencer i relation til uddannelsesvalget, 5) rådgivning ift. børnenes 

uddannelsesvalg og -retning, 6) påvirkning af omgangskreds, 7) medieforbrug og 8) opfattelse af 

erhvervsuddannelser.    

 

Det bør understreges, at deltagerne i informantinterviewene er fundet gennem vores personlige 

netværk, hvilket kan påvirke interviewsituationen. På den ene side vurderer vi, at kendskabet kan 

have en positiv effekt, da det kan være lettere at opnå en fælles forståelse mellem informant og 

interviewer i interviewsituationen. På den anden side argumenterer vi for, at nogle af temaerne i 

interviewet bevæger sig inden for nogle relativt følsomme emner, herunder informanternes 

oplevelse med uddannelsessystemet, børnenes personlighed og kompetencer i relation til 

uddannelsesvalget samt rådgivning i forhold til børnenes uddannelsesvalg og -retning. Her 

forventer vi, at det indgående kendskab mellem interviewer og informant primært vil have en 

positiv indflydelse på informanternes ærlighed omkring disse emner. Dog erkender vi også, at 

udfordringer med skolesystemet kan være et følsomt emne, som for nogle kan være svært at åbne 

op om.  

 

3.5.3.1 Udvælgelse af informanter  

I vores udvælgelse af informanter har en række faktorer spillet ind, som forklares i det følgende. I 

valget har det været essentielt, at informanterne er forældre til unge, der enten står over for 

valget af ungdomsuddannelse inden for de kommende to år, eller som har truffet valget inden for 

de seneste fem år. Dette skyldes, at vi ønsker at finde frem til de tanker og overvejelser, 

informanterne har gjort sig omkring deres børns uddannelsesvalg og deres rådgivning herom. 

Derudover har vi stræbet efter, at informanterne repræsenterer forskellige 

uddannelsesbaggrunde og jobfunktioner, som potentielt kan have en effekt på deres holdninger, 

opfattelse og rådgivning i forbindelse med ungdomsuddannelser. Dertil har udvælgelsen også 

baseret sig på at inkludere informanter, som differentierer sig geografisk, da antallet af ansøgere 
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til de forskellige uddannelser varierer fra region til region (DA, 2019). Samlet set er disse 

udvælgelseskriterier besluttet med henblik på at opnå mere pålidelige og nuancerede resultater. 

 

Neden for er et overbliksgivende skema, som illustrerer de udvalgte informanters 

uddannelsesbaggrund, nuværende jobfunktion samt deres barn eller børns uddannelsessituation. 

 

Tabel 3: Udvalgte informanter informantinterviews  

Udvalgte informanter 

Informant 
Bopæl 
(REGION) 

Uddannelses-
baggrund 

Nuværende 
jobfunktion 

Barn/børns uddannelse(r) 

1: Kvinde Haderslev stx, 1-årig hhx, 
bankuddannet 

Formue-rådgiver Barn 1: 10. klasse, stx, 
bachelor 
 
Barn 2: 10. klasse, stx 
 
Barn 3: 10. klasse 

2: Kvinde Haderslev stx, 1-årig hhx, 
kontoruddannet, 
HD 

Bogholder, 
regnskabs-
ansvarlig 

Barn 1: stx, bachelor, 
kandidat  
 
Barn 2: stx, bachelor 
 
Barn 3: udveksling i 10. 
klasse, stx 
 
Barn 4: 10. klasse på 
efterskole 

3: Kvinde Lyngby stx, 
kontoruddannet 

Senior Logistik 
Koordinator 

Barn 1: 7. klasse 

4: Kvinde Veerst 
(Vejen) 

Hjemmehjælper Hjemmehjælper Barn 1: stx, 
professionsbachelor   
 
Barn 2: stx, 
erhvervsakademi-
uddannelse  
 
Barn 3: stx, 
erhvervsuddannelse 
(tømrer) 
 
Barn 4: Efterskole i 10. 
klasse, stx 
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Barn 5: 6. klasse 

5: Kvinde København stx, 
korrespondent, 
sygeplejerske 

Sygeplejerske Barn 1: stx 
 
Barn 2: efterskole i 10. 
klasse 

6: Mand Kirke Stillinge 
(Slagelse) 

stx, laborant og 
miljøtekniker 

Miljøtekniker Barn 1: 10. klasse, 
erhvervsuddannelse 
(industritekniker) 
 
Barn 2: htx, bachelor  

7: Mand Gadevang 
(Hillerød)  

hhx,  
Cand.merc (fir) 

Direktør  Barn 1: hhx 
 
Barn 2: stx, bachelor 

8: Mand Store 
Magleby 
(Dragør) 

Klejnsmed med 
certifikater i 
svejsning og 
rørlægger 

Rørlægger Barn 1: søgt ind på 10. 
klasse 

(Egen udarbejdelse på baggrund af informantinterviews) 

 

3.5.4 Ekspertinterviews 

Ekspertinterviewene har til formål at give et indblik i, hvordan udvalgte personer med 

videnskapacitet inden for erhvervsuddannelser opfatter framingen og imageproblemet, der 

tilhører erhvervsuddannelserne, og samtidig få kendskab til deres egne opfattelser af disse. 

Konkret ønsker vi at undersøge problemfeltet fra to forskellige perspektiver, henholdsvis 

erhvervsskolerne og arbejdsmarkedet. Herved opnår vi muligheden for at tilegne os en mere 

nuanceret forståelse af, hvilke effekter mediernes framing af erhvervsuddannelserne har på 

opfattelsen heraf blandt forældre. Vi stræber derfor efter at følge Brinkmann & Tanggaards (2010) 

mål med et interview, da vi ønsker at sætte os ind i de udvalgte personers livsverden. Af den 

grund gør vi igen brug af vores videnskabsteoretiske ståsted som hermeneutikere og 

socialkonstruktivister, da vi har til hensigt at sætte os ind i de udvalgte personers livsverden samt 

afklare deres opfattelse af og forståelse for den sociale konstruktion af erhvervsuddannelser. 

Denne viden vil bidrage i vores analyse af uoverensstemmelserne mellem framingen af 

erhvervsuddannelserne og opfattelsen heraf. Dertil ønsker vi med vores ekspertinterviews at 

komme nærmere en vurdering af, hvordan kommunikationen omkring erhvervsuddannelser 

fremover bør tilrettelægges som del af vores anbefaling i afsnit 5.  
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Som beskrevet i afsnit 3.5.2.1 om fremgangsmåden for enkeltinterviewene, udgør 

forskningsspørgsmålene fra interviewguiderne (Bilag 14 og 15), de emner, der ønskes viden om, 

undervejs i ekspertinterviewet. Disse består af: 1) Personlige baggrundsspørgsmål, 2) behovet for 

flere erhvervsuddannede, 3) tiltag for at tiltrække flere elever på erhvervsuddannelser, 4) primære 

interessenter, 5) opfattelsen hos de forskellige interessenter og 6) uvidenhed om 

erhvervsuddannelser.  

 

I vores anvendelse af ekspertinterviews er vi opmærksomme på, at den interviewede netop er 

vidende og erfarne på sit område, hvilket intensiverer nødvendigheden i, at vi har tilegnet os et 

godt kendskab til problemfeltet. Af den årsag har vi valgt at udføre ekspertinterviewene som de 

sidste af vores undersøgelser for at opnå større respekt fra de udvalgte personer og derved 

mindske den asymmetri, som Kvale (2007) beskriver, kan opstå. Vi vil begge deltage i interviewene 

for at sikre, at alle relevante opfølgende, sonderende eller specificerende spørgsmål (Brinkmann & 

Tanggaard, 2010) bliver stillet. Den ene af os vil agere interviewer, imens den anden vil agere 

observatør. Begrundelsen herfor er, at der sigtes efter at gøre oplevelsen mere behagelig for den 

interviewede ved ikke at risikere, at vi taler i munden på hinanden.   

 

3.5.4.1 Udvælgelse af informanter til ekspertinterviews 

I det første ekspertinterview, der tager udgangspunkt i erhvervsskolernes perspektiv, har vi 

udvalgt Jan Kleemann. I sin stilling som afdelingschef på erhvervsskolen EUC Syd i Aabenraa, 

forventer vi, at han kan frembringe kvalificeret viden gennem sin faglige forståelse for 

erhvervsuddannelser og erhvervsskolernes arbejde med at tiltrække flere elever. Jan Kleemann er 

udlært tømrer og byggetekniker og har været ansat hos EUC Syd i 23 år; først som faglærer, 

derefter team koordinator og siden 2007 som afdelingschef i Haderslev og derefter Aabenraa. Før 

sin ansættelse på EUC Syd var han ansat på Rybners Erhvervsskole i fire år som faglærer. Grundet 

Jan Kleemanns baggrund og erfaring, som viser stort kendskab til erhvervsuddannelser og -skoler 

som både elev, lærer og leder, vurderer vi, at han kan bidrage med viden til de spørgsmål, vi søger 

svar på.  
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Det er nødvendigt at understrege, at Anne-Sofie har et familiært forhold til Jan Kleemann, da hun 

er vedkommendes datter. Vi erkender, at ulempen ved et familiært forhold til den interviewede 

er, at der kan opstå en form for indforståethed i samtalen. Af den grund anser vi det fordelagtigt, 

at Caroline ligeledes deltager i interviewet for at undgå denne indforståethed og for i højere grad 

at opnå en ligeværdig forståelse for problemfeltet. Vi vurderer dog ikke, at det familiære forhold 

vil påvirke ærligheden af Jan Kleemanns svar, da der ikke vil blive spurgt ind til følsomme emner. 

Dertil vurderer vi, at den familiære relation er medvirkende til at nedbryde distancen mellem 

interviewer og informant, som vil forhindre den førnævnte asymmetri, som ifølge Kvale (2007) kan 

ske under et ekspertinterview.  

 

I det andet ekspertinterview, som inddrager et perspektiv fra arbejdsmarkedet, har vi udvalgt 

Kathrine Ekelund. Kathrine Ekelund arbejder som uddannelseskonsulent i arbejdsgiverforeningen 

Dansk Håndværk, som netop har visionen om at ”[…] genskabe stoltheden og respekten omkring 

det danske håndværk […] og sikre den fornødne kvalificerede arbejdskraft i fremtiden” (Dansk 

Håndværk, n.d.). Hertil er Kathrine Ekelund medlem af Danmarks Uddannelsesudvalg i SMV 

Danmark og Akademikernes Vækst- og Beskæftigelsesudvalg. Grundet hendes interesse heri og 

arbejde som projektleder på udviklingsprojekter, som har til formål at tiltrække flere unge til de 

håndværksmæssige uddannelser samt ændre image heraf, vurderer vi, at Kathrine Ekelund kan 

medvirke i interviewet, da hun kan bidrage med kvalificeret viden. Hendes forståelse for effekten 

af framingen og opfattelsen tilknyttet erhvervsuddannelser i et arbejdsmarkedsperspektiv, anser 

vi som værdifuldt for vores forståelse heraf.   

 

Det nedenstående skema danner overblik over de udvalgte personers nuværende jobfunktion og 

arbejdsplads. 
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Tabel 4: Udvalgte informanter ekspertinterviews 

Ekspertinterviews 

Navn Nuværende jobfunktion 

Jan Kleemann Afdelingschef på EUC Syd i Aabenraa 

Kathrine Ekelund 
Uddannelseskonsulent i arbejdsgiverforeningen 

Dansk Håndværk 

(Egen udarbejdelse på baggrund af ekspertinterviews) 

 

3.6 Metodekritik   

I dette afsnit vil vi beskrive de respektive undersøgelsesmetoders reliabilitet og validitet.  

Som nævnt i afsnit 3.2 har vi været meget bevidste om vores forskerroller, og vi har været 

opmærksomme på at sætte vores forforståelse på spil i dataindsamlingen. Vi vurderer dog, at 

vores situationer har haft indflydelse vores analyse og fortolkning af data, hvilket påvirker 

reliabiliteten og validiteten af undersøgelserne. 

 

3.6.1 Reliabilitet  

Reliabilitet berører konsistensen og troværdigheden af forskningsresultaterne, og forklarer 

hvorvidt det er muligt at genproducere resultaterne på et senere tidspunkt og af andre forskere 

(Kvale, 2007). Da vores forforståelse påvirker fortolkningen af resultaterne, forventes det ikke, at 

det er muligt at kunne genproducere de resultater, vi har opnået i dette studie. Dette uddybes 

nedenfor med henblik på de respektive undersøgelsesmetoder.  

 

På trods af at indholdsanalysen og kodningen heraf er en regelbaseret proces (Eskjær & Helles, 

2015), skal der tages højde for, at undersøgelsen foretages af to forskellige individer med hver 

deres subjektive forståelse. Dermed kan der i den mere tolkende del af kodningsmanualen, når 

der f.eks. registreres en positiv og negativ tone, være risiko for, at kommunikationsindholdet 

tolkes forskelligt, hvilket kan påvirke reliabiliteten af undersøgelsen. For at sikre en konsistent 

kodning bruger vi pilotundersøgelsen til at opnå samme forståelse for, hvad der menes med 

henholdsvis positiv, negativ, neutral og blandet betoning. Herved højnes reliabiliteten af den 

kvantitative indholdsanalyse. Den data, vi gør brug af i indholdsanalysen, er skabt på forhånd og 
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udgivet i diverse nyhedsmedier. Det betyder, at undersøgelsen kan gennemføres uden vores 

påvirkning af data, hvilket højner reliabiliteten af metoden.  

 

Med henblik på den tematiske analyse findes der, som tidligere nævnt, ikke en identificerbar 

fælles forståelse for, hvordan en tematisk analyse bør udføres (Bryman, 2016), hvilket svækker 

reliabiliteten af undersøgelsen. Dog har vi fulgt Brymans (2016) fremgangsmåde og beskrevet 

denne i afsnit 3.5.1.2, hvilket øger troværdigheden af denne undersøgelse. Derudover vil vores 

forforståelse også påvirke vores udvælgelse af temaer i kodningsprocessen, hvorfor det ikke 

forventes, at det er muligt at andre vil kunne genproducere resultaterne på nøjagtig samme vis.  

 

I forhold til interviewene påvirker interviewerens forforståelse den måde, der stilles spørgsmål til 

informanterne. Udformningen af spørgsmålene kan blive ledende og fortolkende, hvilket påvirker 

informanternes svar (Riis, 2012). I et interview konstrueres viden mellem informant og interviewer 

(Brinkmann & Kvale, 2009; Brinkmann & Tanggaard, 2010), og dermed er data konstrueret i 

samspil med vores egen og informanternes forforståelse. Dette vil påvirke dataindsamlingen og 

sænke reliabiliteten. Da dataindsamlingen er påvirket af vores forforståelse, forventes det ikke, at 

andre forskere vil opnå de samme resultater, som vi har i dette studie. Dog har vi fulgt Kvales 

(2007) syv stadier for en interviewundersøgelse samt ekspliciteret vores metodiske 

fremgangsmåde for at højne reliabiliteten.  

 

3.6.2 Validitet 

Validitet vedrører, hvorvidt den valgte metode bidrager til at undersøge det, der ønskes undersøgt 

(Kvale, 2007). Med henblik på indholdsanalysen vurderer vi, at validiteten for denne er høj, da vi 

udfører undersøgelsen på baggrund af teorierne om agenda-setting og framing, som netop kan 

bidrage til formålet om at identificere, hvilke emner medierne har fokus på i nyhedsartikler om 

erhvervsuddannelser. Da vi vælger medier fra lokale, regionale og landsdækkende områder, 

tillader vi i højere grad at få den ønskede indsigt i den generelle kommunikation omkring 

erhvervsuddannelser i Danmark og ikke blot kommunikationen i eksempelvis Nordjylland. 

Søgemaskinens funktion “saml ens overskrifter” benyttes for at undgå, at den indsamlede data 

ikke bygger på en håndfuld artikler fra lokale ugeaviser med nøjagtig samme historie. Hermed 
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inddrages flere perspektiver på gestandsfeltet, hvilket højner validiteten af undersøgelsen. På 

baggrund af at Eskjær & Helles (2015) vurderer et antal på 100 samplingsenheder som et 

minimumskrav for at kunne give et repræsentativt overblik over kommunikationsindholdet, anser 

vi vores sampling på 185 nyhedsartikler som valid. Dog begrænses validiteten i vores søgning af 

blot “erhvervsuddannelser” i alle typer overskrifter. Her kunne validiteten have været højnet ved 

inkludering af andre relevante søgetermer såsom erhvervsskoler, erhvervsuddannede eller 

faglærte.  

 

Hensigten med den tematiske analyse er at identificere framingen af erhvervsuddannelser i 

kampagner, der har målet om at tiltrække flere elever til uddannelserne. Vi vurderer, at den 

tematiske analyse bidrager til dette, da vi benytter teorien om framing til at identificere de 

benyttede frames i kampagnerne. Derfor anses validiteten af denne analyse som værende høj. Vi 

har inddraget alle aktive og relevante kampagner siden 2015 for at sikre, at vi inddrager flest 

mulige perspektiver på det afgrænsede problemfelt, hvilket også bidrager til at højne validiteten af 

undersøgelsen.  

 

Validiteten af både informant- og ekspertinterviewene vurderes at være høj. Dette skyldes, at vi 

forud for interviewene har udformet interviewguides for at sikre, at vi får spurgt ind til det, vi 

ønsker svar på. Et semistruktureret interview tillader dog at afvige fra interviewguiden, hvilket kan 

føre til, at undersøgelsen afviger fra det ønskede formål. Vi har dog været opmærksomme på at 

vende tilbage til interviewguiden for at sikre, at interviewet bidrager til at opnå den ønskede 

viden, hvorfor vi vurderer, at det ikke har påvirket validiteten af undersøgelsen. I forbindelse med 

ekspertinterviewene har vi begge deltaget i interviewene for at sikre, at der bliver stillet 

uddybende spørgsmål, når dette var nødvendigt, hvilket højner validiteten. Ligeledes 

argumenterer vi for, at de medvirkende personer i ekspertinterviewene øger validiteten, da de har 

en viden, som kan frembringe forskellige perspektiver på problemfeltet. Med henblik på 

informantinterviewene vurderer vi, at vores informantudvælgelse er valid, da den er udført nøje 

på baggrund af specifikke kriterier, der forventes at give nuancerede resultater, som forklaret i 

afsnit 3.5.3.1. Som beskrevet interviewer vi individer fra vores netværk i informantinterviewene, 

hvilket forventes at have en overvejende positiv indflydelse på vores resultater. Dette begrundes 
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med at følsomme emner indgår i interviewene, hvor relationen forventes at være fordelagtig for 

informanternes ærlighed omkring disse, og kan dermed udlede troværdige resultater.  

 

3.7 Sekundær empiri 

I dette afsnit vil vi klargøre de overvejelser, som vi har gjort os i forbindelse med brugen af 

sekundær empiri. Som berørt udgør sekundær empiri den type data, som er indhentet, behandlet 

og analyseret af andre. Formålet med at inddrage sekundær empiri er at opnå et større indblik i 

problemfeltet, da det kan give mulighed for at kaste et nyt eller anderledes perspektiv herpå og 

bidrage med et kvalificeret svar på problemformuleringen. Fordele forbundet med brugen af 

sekundær empiri er den lette tilgængelighed og det minimale tidsforbrug. Herimod er den 

primære ulempe, at empirien er udarbejdet med henblik på et andet formål og derfor ikke alene 

kan besvare problemformuleringen. Af den grund forholder vi os kritiske over for informationen. 

 

I dette studie benyttes den sekundære empiri i indledningen for at præsentere problemfeltet.  

Hertil inddrager vi nyhedsartikler i analysen af framingen blandt nyhedsmedier for at illustrere de 

benyttede frames og herved understøtte vores analyse. Endvidere benytter vi rapporter og 

analyser fra Danmarks Evalueringsinstitut, Tænketanken DEA samt Det Nationale Forsknings- og 

Analysecenter for Velfærd, da disse giver et indblik i unges uddannelsesvalg, deres opfattelse af 

ungdomsuddannelser, samt hvad der påvirker deres uddannelsesvalg. Derudover har vi benyttet 

erhvervsuddannelsesreformen for at få et indblik i problemfeltet og en klar indikation på 

målsætningen for erhvervsuddannelserne og de initiativer, der er igangsat med henblik på at øge 

attraktiviteten heraf.  

 

Vi vurderer, at den sekundære empiri bidrager til at give et nuanceret billede af problemfeltet og 

dermed bidrager til besvarelse af problemformuleringen. Vi bruger den dermed som supplement 

til at understøtte den primære empiri.  
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4 Analyse  

I tråd med vores problemformulering og de tilhørende underspørgsmål vil vi i dette afsnit 

indledningsvist analysere framingen af erhvervsuddannelser i nyhedsmedier og i kampagner, der 

har til formål at tiltrække flere elever til uddannelserne. Derefter vil vi analysere, hvorvidt 

framingen stemmer overens med de opfattelser og holdninger, som eksisterer blandt forældre og 

derigennem klargøre, hvad forældrene lader sig påvirke af i uddannelsesvalgprocessen. Dette 

leder til en analyse og diskussion af, om der findes uoverensstemmelser mellem framingen af 

erhvervsuddannelser og opfattelsen heraf, og i så fald hvordan det påvirker imaget. Alle analyser 

udføres på baggrund af den indsamlede primære empiri og sekundære empiri om unges 

opfattelser af ungdomsuddannelser og påvirkninger på uddannelsesvalget. Hertil inddrager vi de 

præsenterede teorier om agenda-setting, framing og image i analysen.  

 

4.1 Framing af erhvervsuddannelser 

I første del af analysen vil vi undersøge, hvordan erhvervsuddannelser frames i nyhedsmedier, 

hvorefter vi analyserer framingen i kampagner. Vi søger at besvare problemformuleringens første 

underspørgsmål: Hvordan frames erhvervsuddannelser i nyhedsmedier og kampagner om 

erhvervsuddannelser? Teorien påpeger, at mediernes dagsorden påvirker omverdenens opfattelse. 

Derfor danner analysens første del fundamentet til at vurdere, hvordan denne framing påvirker 

forældrene i vejledningen af deres børn i forbindelse med deres uddannelsesvalg.  

 

4.1.1 Framing af erhvervsuddannelser i nyhedsmedier 

Som uddybet i afsnit 2.2.1 om agenda-setting besidder nyhedsmedierne evnen til at påvirke, hvilke 

emner der er mest fremtrædende på den offentlige dagsorden, og hvordan de opfattes blandt 

befolkningen (Carroll & McCombs, 2003). I first-level agenda-setting kan medierne påvirke hvilke 

objekter, der opfattes mest vigtige blandt offentligheden (Carroll & McCombs, 2003). I vores 

indholdsanalyse af erhvervsuddannelser fremgår det, at der i alt var udgivet 1668 nyhedsartikler 

inden for en periode på ét år (Infomedia, n.d.), hvilket er svarende til ca. 140 artikler om måneden 

i de danske medier. Set i lyset af at der fem år tidligere blev udgivet 961 nyhedsartikler (Infomedia, 

n.d.), kan det udledes, at erhvervsuddannelserne det seneste år har oplevet en relativ stor 

fremtræden i nyhedsmedierne. Som tidligere nævnt har man fra politisk side haft stort fokus på 
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erhvervsuddannelserne (Juul, 2018), da man i 2015 igangsatte en reform med målet om at få flere 

unge til at vælge en erhvervsuddannelse (Rickers & Lessel, 2019). Vi vurderer, at dette kan have 

haft indflydelse på, at medierne i deres udvælgelse af nyhedsindhold har haft fokus på 

erhvervsuddannelser i deres dagsorden. Hermed udøver nyhedsmedierne first-level agenda-

setting (Carroll & McCombs, 2003) ved at gøre objektet erhvervsuddannelser vigtig på den 

offentlige dagsorden, som kan påvirke befolkningens opfattelse af samfundsdebatten omkring 

erhvervsuddannelser som værende betydningsfuld.  

 

 

 

(Egen udarbejdelse på baggrund af indholdsanalysen, Bilag 1)  

 

I resultaterne af indholdsanalysen viser den affektive dimension af second-level agenda-setting 

(Carroll & McCombs, 2003) sig bl.a. i måden, hvorpå nyhedsartiklerne på det generelle plan har en 

blandet betoning (54%), hvorimod meget få (6%) forholder sig neutrale (Bilag 1). Går man dybere 

ned i, hvordan den blandede betoning fordeler sig, viser resultaterne, at størstedelen af artiklerne 

er i den positive ende af skalaen med 41% positive og 9% meget positive (Bilag 1). Derimod er 22% 

af artiklerne angivet som værende negative og 6% som meget negative (Bilag 1). Lidt mere end 

hver fjerde artikel optræder dermed som havende en betydelig grad af negativitet, hvorimod 

omtrent hver anden artikel har en positiv betoning. Med henblik på erhvervsuddannelsesreformen 

(Regeringen et al., 2014) er det sandsynligt, at reformen har haft indvirkning på den hovedsagelige 

positive italesættelse af erhvervsuddannelser, som, vi vurderer, finder sted i nyhedsmedierne. I 

Diagram 2: Tonen i artiklerne – på generelt plan Diagram 1: Tonen i artiklerne – fordeling af blandet betoning 
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henhold til den sekundære empiri om unges uddannelsesvalg, blev den dominerende opfattelse 

blandt unge også vurderet som positiv i studiet af Pless et al. (2016).  

 

Diagram 3: Emner berørt i artiklerne 

 

(Egen udarbejdelse på baggrund af indholdsanalysen, Bilag 1)  

 

Ser vi nærmere på den kognitive dimension af second-level agenda-setting af Carroll & McCombs 

(2003), er de centrale aspekter repræsenteret gennem de berørte emner i nyhedsartiklerne, som 

er sat i relation til objektet erhvervsuddannelser. I vores undersøgelse af tilstedeværelsen af disse 

viser det sig, at det langt mest fremtrædende emne, som er relateret til erhvervsuddannelser, er 

mangel på erhvervsuddannede, som optræder i 59% af de analyserede artikler (Bilag 1). Manglen 

på faglærte har politikere netop konstateret som et reelt samfundsproblem (Hansen, 2017), 

hvilket nyhedsmedierne formår at synliggøre i deres dagsorden, og dermed har mulighed for at 

påvirke den offentlige dagsorden til at opfatte manglen som vigtig.  

 

Derudover forekommer emnerne uvidenhed om erhvervsuddannelser (32%) og færre ansøgere 

(30%) som de næst mest vigtiggjorte aspekter, der hører til erhvervsuddannelser (Bilag 1). 
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Mediernes udvalgte frames i form af disse emner giver derved anledning til, at befolkningen 

indoptager den kommunikerede information omkring uvidenheden og de færre ansøgere og lader 

den blive en del af deres virkelighed. Det manglende kendskab til erhvervsuddannelser har 

Østergaard-Thygesen (2018) og Juul (2018) imidlertid vurderet som værende eksisterende, hvilket, 

Østergaard-Thygesen (2018) argumenterer for, er en konsekvens for, at erhvervsuddannelser 

bliver valgt fra frem for de gymnasiale uddannelser. De færre ansøgere til erhvervsuddannelserne 

anses ligeledes som værende reel i studiet af Juul (2018), hvilket hun begrunder med 

hierarkiseringen af ungdomsuddannelser, hvor erhvervsuddannelser ligger i bunden. 

Uddannelsesvejledning, som befinder sig blandt de fem mest hyppige frames (24%) (Bilag 1), 

argumenterer vi for, er forbundet med uvidenheden om erhvervsuddannelser, da manglende 

vejledning er anset som at være skyld i den uvidenhed, der eksisterer (DR, 2015; Garby-Holm, 

2020). Hermed kan det udledes, at mediernes fokus på italesættelsen af uvidenheden og de færre 

ansøgere til erhvervsuddannelser kan sættes i relation til de eksisterende undersøgelser af Juul 

(2018) og Østergaard-Thygesen (2018). Dog er det også bemærkelsesværdigt, at emnet flere 

ansøgere fremtræder i 22% af nyhedsartiklerne (Bilag 1). På trods af at framen flere ansøgere 

optræder i mindre grad end den mere negative frame færre ansøgere (Bilag 1), argumenterer vi 

for, at nyhedsmedierne i nogen grad også forsøger at øge offentlighedens kendskab til de mere 

positive fortællinger omkring ansøgningstallet til erhvervsuddannelser.  

 

Diagram 4: Tonen ift. antal ansøgere og fagligt niveau 

 

(Egen udarbejdelse på baggrund af indholdsanalysen, Bilag 1)  
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Second-level agenda-settings affektive egenskaber, der ifølge teorien tillægges de kognitive 

aspekter af objektet (Carroll & McCombs, 2003), kan også udledes fra resultaterne af 

indholdsanalysen. Her analyseres det, hvorvidt de identificerede frames i form af de 

prædefinerede erhvervsuddannelsesrelaterede emner bliver italesat ved brug af en positiv, 

negativ, blandet eller neutral tone. I tråd med at være en af de primære frames, som 

nyhedsmedierne forsøger at fremhæve i forbindelse med erhvervsuddannelser, er antal ansøgere 

det emne, som er mest varierende i sit brug af affektive egenskaber (Bilag 1). I langt de fleste 

tilfælde bliver emnet tillagt blandede affektive egenskaber forstået på den måde, at både positive 

og negative aspekter bliver draget ind i artiklen. Et eksempel herpå er, når TV Midtvest beskriver, 

at der er en fremgang i ansøgningstallet for tredje år i streg, men der er et stykke vej til, at målet 

er nået (Hansen, 2019). Dog fremgår der også en overvejende stor andel af negative artikler 

omkring antallet af ansøgere, som f.eks. når A4 Arbejdsliv italesætter, at der både er sket et fald i 

ansøgningstallet, og den politiske målsætning langtfra er nået, som kan resultere i, at 

erhvervsskoler må lukke ned inden for de næste par år (Agertoft, 2020). Set i lyset af regeringens 

igangværende arbejde om at få flere vælgere til erhvervsuddannelser har de seneste års minimale 

eller ikkeeksisterende fremgang i søgningen (Lyall, 2020) sandsynligvis været grundlaget for den 

delvis blandede og negative betoning af emnet. Nyhedsmedierne forsøger herigennem at rette 

befolkningens opmærksomhed mod erhvervsuddannelsernes ansøgningstal, og på baggrund af 

artiklernes varierende brug af tone vurderer vi, at der kan skabes nogle blandede følelser herom 

hos befolkningen. 

 

En af grundene til det hierarki, som Juul (2018) konstaterer, findes blandt ungdomsuddannelserne, 

begrunder forskeren, har at gøre med det faglige niveau. Det faglige niveau udgør desuden 

nyhedsmediernes fjerde mest synliggjorte frame (Bilag 1), som det fremgår af diagram 3. I 26% af 

den indsamlede data bliver det faglige niveau italesat i forbindelse med erhvervsuddannelser 

(Bilag 1). Ved et blik på nyhedsmediernes anvendelse af affektive egenskaber, bliver det faglige 

niveau hovedsageligt italesat positivt og udgør samtidig det mest positive blandt enhver af de 

centrale emner, der sættes i forbindelse med erhvervsuddannelser (Bilag 1). Dette kommer til 

udtryk, når Mikropol Vejle i deres artikel hædrer en gruppe erhvervsskoleelever for deres hårde 

arbejde og gode evner (Vejle Kommune, 2020). Dog hersker der også en betydelig grad af 
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blandede og negativt betonede artikler på emnet (Bilag 1). Digeposten illustrerer en blandet 

fremstilling af det faglige niveau, da de beskriver, at mange unge har en opfattelse af, at 

erhvervsuddannelserne er for dem med mindre gode karakterer, hvilket er en misforståelse, som 

branchen forsøger at gøre op med (Petersen, 2019). Vi argumenterer for, at mediernes tillagte 

affektive egenskaber af det faglige niveau gennem second-level agenda-setting ikke har haft fuld 

effekt på de unges opfattelse, da den sekundære empiri viser, at de unge har en opfattelse af et 

dårligt fagligt niveau på erhvervsuddannelserne (Juul, 2018; Østergaard-Thygesen, 2018). 

 

Det er vigtigt at understrege, at på trods af den sekundære empiri om opfattelse af 

ungdomsuddannelser i afsnit 2.1.1 tager udgangspunkt i de unge, forventes denne opfattelse og 

holdningerne til uddannelse i stor grad at have sin oprindelse fra forældrenes opfattelse, som er 

påvist i en række undersøgelser (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; Thomsen & Bom, 

2019) i afsnit 2.1.2 om påvirkninger af unges uddannelsesvalg. Af den grund vurderer vi, at 

resultatet i Juuls (2018) studie, hvor få af de unge var enige i, at erhvervsuddannelser primært er 

for de fagligt svage, kan sættes i relation til den til dels positive fremstilling i nyhedsmedierne. Dog 

finder forskeren også, at de unge opfatter erhvervsuddannelsernes faglige niveau som nemt på 

grund af opfattelsen af et mere praktisk-orienteret læringsforløb og en mindre grad af boglighed 

(Juul, 2018), som derfor peger i en mere negative retning. I Østergaard-Thygesens (2018) 

undersøgelse viste det sig også, at de unge føler, at erhvervsuddannelserne udstråler, at man er 

ubegavet. Samlet set påvises blandede tendenser i de unges og formodentlig også forældrenes 

opfattelse af det faglige niveau på erhvervsuddannelserne, som vi vurderer, kan hænge sammen 

med den affektivt blandede omtale i medierne. Dog er den påviste opfattelse hos de unge 

overvejende negativ, hvilket betyder, at nyhedsmediernes primære positive framing ikke til fulde 

har opnået agenda-setting effekten, der kan bestemme, hvordan de unge og deres forældre bør 

tænke om f.eks. erhvervsuddannelsernes faglige niveau.  
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Diagram 5: Tonen ift. lærepladser, lærlinge og socialt miljø 

 

(Egen udarbejdelse på baggrund af indholdsanalysen, Bilag 1)  
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Når erhvervsuddannelser sættes i relation til det sociale miljø, viser resultaterne af 

indholdsanalysen, at nyhedshistorier om miljøet i samme omfang bliver italesat positivt og 

negativt, imens flest fremstår med en blandet betoning (Bilag 1). Eksempelvis viser der sig en 

negativ italesættelse fra fagorganisationen Lederne, som angiver, at erhvervsuddannelserne bliver 

fravalgt, fordi de unge føler, at de ikke passer ind i studiemiljøet, og at man derfor skal forbedre 

miljøet (Fihl, 2020). I henhold til den sekundære empiri er uddannelsesvalget for de unge i høj 

grad præget af opfattelsen af det gode sociale miljø (Juul & Pless, 2015; Østergaard-Thygesen, 

2018), der opfattes at høre til på de gymnasiale uddannelser (Juul, 2018; Pless et al., 2016). Af den 

grund vurderer vi, at det er muligt, at mediernes delvise negative fokus på 

erhvervsuddannelsernes sociale miljø har haft en indvirkning på de unge og deres forældres 

opfattelse af det angiveligt mindre gode sociale miljø sammenlignet med gymnasierne.   

 

Diagram 6: Tonen ift. jobsikkerhed og videreuddannelse 

 

(Egen udarbejdelse på baggrund af indholdsanalysen, Bilag 1)  

 

Jobsikkerhed (12%) og videreuddannelse (18%) er hverken de mest eller mindst fremherskende 
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eksempel på begge frames er Plastindustriens beskrivelse af, at erhvervsuddannelser både giver 

gode beskæftigelsesmuligheder og kan være et springbræt til fremtidig videreuddannelse på 

erhvervsakademier og universiteter (Dietrich, 2019). Effekten af denne fremstilling lader dog ikke 
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sikkert valg for fremtiden og dertil at være uddannelser, der lukker snarere end åbner døre. Vi 

vurderer, at dette taler ind i den tidligere identificerede uvidenhed, der hersker blandt de unge og 

deres forældre. Ved at omtale jobsikkerhed og videreuddannelse positivt kan medierne bidrage til 

at gøre op med denne uvidenhed og sætte fokus på mulighederne ved at tage en 

erhvervsuddannelse.  

 

Blandt de prædefinerede emner som indgår i indholdsanalysen, fremgår det af resultaterne i 

diagram 3, at de, som er registreret færrest gange, hvilket er svarende til mindre end i 5% af 

artiklerne, er hårdt fysisk arbejde, arbejdsvilkår, kønsopdeling på uddannelser og 

uddannelsesparathedsvurdering (Bilag 1). Ved at fjerne fokus fra disse emner gennem framing-

praksisser kan medierne herved bestemme, at befolkningens kendskab og meninger herom 

begrænses. I de eksisterende undersøgelser omkring de unges uddannelsesvalg bliver det hårde 

fysiske arbejde og arbejdsvilkårene dog beskrevet negativt af faglærte forældre, som rådgiver 

deres børn til ikke at tage en erhvervsuddannelse for at undgå et nedslidende job (Thomsen & 

Bom, 2019). Derudover fremtræder i resultaterne et nyt emne, som udspringer af ”andet”-

kategorien, hvilket er DM i Skills (Bilag 1). Dette observerede emne, som vedrører 

Danmarksmesterskaberne for elever fra erhvervsuddannelser (SkillsDenmark, n.d.), fik fokus i 8% 

af den indsamlede data (Bilag 1), som nyhedsmedierne dermed i nogen grad har valgt at sætte i 

relation til erhvervsuddannelser og vigtiggøre på den offentlige dagsorden.   

 

Diagram 7: Medietype  

 

(Egen udarbejdelse på baggrund af indholdsanalysen, Bilag 1)  
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I resultaterne af indholdsanalysen fremgår det dertil, at ca. halvdelen af artiklerne er udgivet af 

regionale og lokale medier, imens 30% udgør webkilder og 13% er landsdækkende medier (Bilag 

1). Dette, mener vi, har betydning for spredningen af kendskabet og opfattelsen af 

erhvervsuddannelser på baggrund af de tilknyttede kognitive og affektive egenskaber. Derfor kan 

den offentlige dagsorden se helt anderledes ud i region Nordjylland end i region Sjælland på grund 

af de lokale mediers udvælgelse af nyhedshistorier og fremstillingen heraf. Eksempelvis er der 

langt flere unge, der søger erhvervsuddannelser i Region Nordjylland og Midtjylland end i Region 

Hovedstaden (DA, 2019). Konsekvensen af dette kan muligvis være forklaringen på de tilfælde, 

som især gælder for antallet af ansøgere, hvor der i høj grad er et varierende brug af frames. Her 

mener vi, at skævheden sandsynligvis skyldes de relativt store regionale og lokale forskelle, som 

eksisterer omkring ansøgning til erhvervsuddannelserne. 

 

Som ovenstående analyse klargør, har erhvervsuddannelserne været på nyhedsmediernes 

dagsorden, hvor first- og second-level agenda-setting er taget i brug for at fremhæve og vigtiggøre 

bestemte aspekter af erhvervsuddannelser, og hvordan offentligheden bør tænke om dem. På 

samme vis har kampagner, der har til formål at tiltrække flere elever til erhvervsuddannelser, 

gennem anvendelsen af udvalgte temaer framet erhvervsuddannelserne, hvilket den følgende 

analyse vil gå i dybden med.   

 

4.1.2 Framing af erhvervsuddannelser i kampagner 

Som beskrevet i afsnit 2.2.2 omhandler framing, hvordan specifikke dele af en kommunikation 

udvælges og fremhæves for den måde at tillægge dem vigtighed (Entman, 1993). Samtidig kan 

framing forme måden, folk tænker om et objekt (Hallahan, 1999), så der skabes positive 

associationer om objektet (Entman, 1993). På samme vis som i nyhedsmediernes agenda-setting, 

vurderer vi, at objektet i denne analyse udgør erhvervsuddannelserne. I forlængelse heraf 

præsenterer Hallahan (1999) og Levin et al. (1998) valence framing og herunder attribute framing, 

der i den pågældende analyse kan belyse, hvordan erhvervsuddannelser frames, når kampagner 

om erhvervsuddannelser kaster et positivt eller negativt lys på konkrete temaer for at påvirke 

måden, befolkningen forstår erhvervsuddannelser og deres adfærd som følge af framingen. Som 
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allerede beskrevet er de tre kampagner Ny Mesterlære, Gør noget og Muligheder i virkeligheden, 

der har til formål at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne.  

 

I den tematiske analyse har vores søgen efter tilbagevendende temaer i samme og på tværs af 

kampagner identificeret fem temaer, som fremgår af tabel 5 nedenfor. De temaer, som i høj grad 

går igen, når kampagnerne italesætter erhvervsuddannelser, er: Drømme, fagligt niveau, praktisk 

læring, socialt miljø og interesser. Derudover har vi identificeret to undertemaer for temaet 

drømme, som er henholdsvis videreuddannelse og at blive selvstændig. På samme vis har vi for 

temaet interesser observeret undertemaerne kreativ, at skabe noget, trends og fritid. Måden, 

hvorpå temaerne benyttes strategisk for at påvirke befolkningens opfattelse af 

erhvervsuddannelser, vil blive uddybet i dette afsnit. 

 

Tabel 5: Identificerede temaer i kampagner 

 Drømme (videre-
uddannelse og 
selvstændig) 

Fagligt niveau Praktisk læring Socialt miljø 
Interesser (kreativ, 
trends, skabe 
noget og fritid) 

Ny 

Mesterlære 

“Det er min drøm 

at åbne min egen 

salon.” 

“Man lærer en 

masse. Fagskolerne 

er utroligt gode.” 

Vil du i gang med 

at arbejde nu?  

Lærer du bedst ved 

selv at gøre 

tingene? Så vælg 

Ny Mesterlære! 

“Det er fedt at stå 

op om morgenen 

og lave det, man 

godt kan lide med 

nogle mennesker, 

man godt kan lide.“ 

“Jeg elsker at være 

kreativ, og jeg 

elsker at bruge 

mine hænder.” 
 

Gør noget 

“Jeg drømmer om 

at læse videre til 

bygnings-

konstruktør.” 

“Man bliver ret 

nørdet med sin 

viden om 

materialer og 

teknikker.” 

“Både i måden at 

lære på, det er 

kreativt, og man 

bruger kroppen lige 

så vel, som du 

bruger hovedet.” 

 

“Jeg er også selv 

stor fan af at 

genbruge og bygge 

ting og sager ud af 

trærester.” 

“[…] være med til at 

skabe nogle super 

spændende 

byggerier.” 

Muligheder i 

virkeligheden 

“Jeg har også en 

drøm om at drive 

min egen forretning 

i fremtiden.” 

“[…] når jeg går 

her, så får jeg al 

den hjælp, jeg kan 

få til at komme 

videre, og jeg får al 

den erfaring, jeg 

har brug for.” 

“[…] erhvervs-

uddannelser er 

meget 

tiltrækkende, fordi 

man får lov til at 

komme ud og 

arbejde, og det ikke 

bare er at sidde på 

skolebænken.” 

“Jeg har det rigtig 

godt med mine 

kollegaer her på 

mit arbejde, […] og 

det er også nogle, 

jeg har lyst til at 

være sammen med 

i min fritid.” 

“For mig er det her 

ikke bare en 

uddannelse, det er 

næsten en livsstil. 

Jeg går op i 

sundhed og sund 

kost.” 

(Egen udarbejdelse på baggrund af tematisk analyse) 
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Som illustreret i tabellen gennem de udvalgte citater er de identificerede temaer italesat 

gentagende gange, hvilket både sker indenfor den samme kampagne og på tværs af kampagnerne. 

Når kampagnerne sætter fokus på konkrete temaer, bliver de tillagt en vigtighed. Denne handling 

kan dermed kan karakteriseres som framing, da det ønskes, at erhvervsuddannelserne vil blive 

opfattet, tilskrevet mening og husket på en bestemt måde. De fremhævede frames i form af de 

identificerede temaer kan herved forstås som signaler til de unge og deres forældre, som kan 

guide deres beslutningsproces om valget af ungdomsuddannelse.    

 

Et eksempel på kampagnernes framing er det første tema, drømme, hvor følgende fortælles i 

video 1 i kampagnen Ny Mesterlære: ”Det er min drøm at åbne min egen salon” (Bilag 2), hvilket 

også ses i video 2 i kampagnen Muligheder i virkeligheden: ”Jeg har også en drøm om at drive min 

egen forretning i fremtiden” (Bilag 2). Disse to eksempler illustrerer undertemaet selvstændig som 

et aspekt af drømme, hvilke i høj grad fremtræder i kampagnefilmene. Her fungerer framingen 

som en måde at påvirke de unge og forældrene til at tænke, at valget af en erhvervsuddannelse 

medfører muligheden for at blive selvstændig i fremtiden. Dog afviger brugen af denne frame fra 

nyhedsmedierne, som netop ikke har haft fokus på drømmen eller muligheden for at blive 

selvstændig. På samme vis er drømmen om at blive selvstændig heller ikke identificeret i 

litteraturgennemgangen. Dog finder undersøgelserne af Danmarks Evalueringsinstitut (2019b), 

Juul (2018) og Østergaard-Thygesen (2018), at der er en opfattelse af, at gymnasiet giver de 

bedste fremtidsmuligheder. Her kan der argumenteres for, at muligheden for at blive selvstændig 

også er en god fremtidsmulighed, hvilket kampagnerne Ny Mesterlære og Gør noget har valgt at 

sætte fokus på. Dette gøres sandsynligvis for at ændre den eksisterende opfattelse af, at kun 

gymnasiet giver gode fremtidsmuligheder. Derfor argumenterer vi for, at kampagnernes 

undertema selvstændig relaterer sig til emnet uvidenhed om erhvervsuddannelser, som er 

identificeret i analysen af nyhedsmediernes framing.  

 

I forlængelse heraf har vi ligeledes identificeret undertemaet videreuddannelse på tværs af 

kampagnerne. En erhvervsskoleelev fortæller i Gør noget, video 8: “Jeg drømmer om at læse 

videre til bygningskonstruktør” (Bilag 2), imens en anden elev fortæller i Gør noget, video 6: ”Jeg 

kunne godt tænke mig en dag at læse til arkitekt […]” (Bilag 2). Som beskrevet ovenfor er der en 
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opfattelse af, at gymnasiet giver de bedste fremtidsmuligheder (Danmarks Evalueringsinstitut, 

2019; Juul, 2018; Østergaard-Thygesen, 2018). Disse eksempler illustrerer, at en 

erhvervsuddannelse også giver mulighed for videreuddannelse og dermed fremtidsmuligheder. Vi 

vurderer, at institutionerne bag kampagnerne gennem attribute framing forsøger at oplyse om 

videreuddannelsesmulighederne, ved at benytte en positiv valens og fremhæve de muligheder, 

som erhvervsuddannelser giver. Dermed argumenterer vi for, at dette undertema ligeledes kan 

relateres til den uvidenhed, som både er påpeget i undersøgelserne af Juul (2018) og Østergaard-

Thygesen (2018) om opfattelse af ungdomsuddannelser, og som nyhedsmedierne forsøger at 

vigtiggøre på den offentlige dagsorden. Dog er framen vedrørende videreuddannelse fremhævet i 

et begrænset omfang i nyhedsmediernes fremstilling af erhvervsuddannelser. Idet kampagnernes 

strategiske brug af framing adskiller sig fra nyhedsmediernes, argumenterer vi for, at afsenderne 

ønsker at påvirke de unges og deres forældres opfattelse og forståelse for erhvervsuddannelserne 

for at tiltrække flere unge til uddannelserne. 

 

Det andet identificerede tema, som optræder på tværs af kampagnerne, er fagligt niveau. Af 

litteraturgennemgangen i fremgår det, at der en generel opfattelse af, at niveauet på 

erhvervsuddannelserne er lavt (Juul, 2018; Østergaard-Thygesen, 2018). Dette begrundes med, at 

der skelnes mellem boglige og praktiske færdigheder, hvoraf de boglige færdigheder vægtes højst 

(Juul, 2018). Samtidig finder Østergaard-Thygesen (2018), at en erhvervsuddannelse kan udstråle, 

at man er ubegavet. Som diskuteret i analysen af nyhedsmediernes framing, vurderer vi, at en 

betydelig grad af artiklerne har en positiv italesættelse af det faglige niveau på 

erhvervsuddannelser (Bilag 1). Dog findes der også en stor andel artikler med en negativ eller 

blandet tone (Bilag 1). Vi vurderer, at kampagnerne gennem attribute framing forsøger at gøre op 

med den generelle opfattelse og den delvise framing blandt nyhedsmedier af et dårligt fagligt 

niveau på erhvervsuddannelser. Dette ses bl.a. ses i video 2 i kampagnen Ny Mesterlære: “Man 

lærer en masse. Fagskolerne er utroligt gode” samt i video 5 i kampagnen Muligheder i 

virkeligheden: “[…] når jeg går her, så får jeg al den hjælp, jeg kan få til at komme videre, og jeg 

får al den erfaring, jeg har brug for” (Bilag 2). I denne italesættelse af det faglige niveau lægges 

der vægt på, at niveauet på uddannelserne er højt, samt at skolerne gør eleverne klar til 

arbejdslivet. På den baggrund vurderer vi, at kampagnerne også her gør brug af attribute framing, 
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idet de positive aspekter ved erhvervsuddannelserne fremhæves, som øger sandsynligheden for at 

de unge og deres forældre vil bemærke, tilegne sig og huske informationen. Dermed adskiller 

kampagnernes framing sig delvist fra nyhedsmediernes og især fra den generelle opfattelse, som 

er beskrevet i undersøgelserne om unges uddannelsesvalg.  

 

Det tredje observerede tema, som på samme vis frames i et positivt lys på tværs af kampagnerne, 

er praktisk læring. Dette ses bl.a. i video 1 i kampagnen Muligheder i virkeligheden, hvor eleven 

siger følgende: “[…] erhvervsuddannelser er meget tiltrækkende, fordi man får lov til at komme ud 

og arbejde, og det ikke bare er at sidde på skolebænken” (Bilag 2). Her fremhæves de positive 

aspekter vedrørende den læringsmetode, der hører til på erhvervsuddannelser, og dermed ses 

attribute framing i måden, hvorpå kampagnerne udvælger praktisk læring som en form for frame. 

Da der i de eksisterende undersøgelser om unges uddannelsesvalg netop er påvist en generel 

opfattelse af, at boglige færdigheder vægtes højere end de praktiske (Juul, 2018), vurderer vi, at 

kampagneafsenderne gennem deres framing forsøger at ændre på denne opfattelse og i stedet 

skabe positive associationer blandt de unge og forældre. 

 

Det fjerde tilbagevendende tema, som vi har identificeret, er socialt miljø. Dette tema er ligesom 

det faglige niveau opfattet blandt de unge og deres forældre som værende dårligere end på de 

gymnasiale uddannelser (Juul, 2018; Pless et al., 2016). I forlængelse af dette finder Juul & Pless 

(2015) og Østergaard-Thygesen (2018), at de unges uddannelsesvalg er påvirket af det sociale 

miljø på uddannelserne. Ligeledes viser analysen af nyhedsmediernes framing, at 

erhvervsuddannelserne fremstilles med en blandet betoning i henhold til det sociale miljø (Bilag 

1). På baggrund af den tematiske analyse vurderer vi, at kampagnerne forsøger at ændre denne 

opfattelse ved at italesætte, at eleverne på erhvervsuddannelserne færdes i et godt socialt miljø. 

Denne framing af det sociale miljø ses både i Ny Mesterlære samt i Muligheder i virkeligheden. En 

elev fra video 2 i Ny Mesterlære siger følgende: “Det er fedt at stå op om morgenen og lave det, 

man godt kan lide med nogle mennesker, man godt kan lide“ (Bilag 2), hvilket understøttes af en 

elev fra video 5 i Muligheder i virkeligheden: “Jeg har det rigtig godt med mine kollegaer her på 

mit arbejde, […] og det er også nogle, jeg har lyst til at være sammen med i min fritid” (Bilag 2). 

Her får kampagnerne igen ved brugen af attribute framing, sat fokus på de positive aspekter ved 
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erhvervsuddannelserne, når eleverne italesættelser, at de føler, at de befinder sig i et godt socialt 

miljø. 

 

Det sidste identificerede tema, som illustrerer kampagnernes strategiske brug af framing, er 

interesser. Dette tema er det mest gentagende på tværs af kampagnerne, og kan hertil inddeles i 

fire undertemaer, som er henholdsvis kreativ, trends, fritid og at skabe noget. En række 

undersøgelser (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; Juul & Pless, 2015; Østergaard-

Thygesen, 2018; Thomsen & Bom, 2019) viser, at interesser er centrale for de unges 

uddannelsesvalg. Vi vurderer, at kampagnerne netop berører denne indsigt, og forsøger at guide 

de unges beslutningsproces i måden, hvorpå de vigtiggør mulighederne for at forene en 

erhvervsuddannelse med interesser. Dermed har kampagnerne også her benyttet sig af attribute 

framing. Det ses bl.a. i video 3 i Muligheder i virkeligheden, hvor undertemaet fritid er illustreret: 

“For mig er det her ikke bare en uddannelse, det er næsten en livsstil. Jeg går op i sundhed og sund 

kost” (Bilag 2). Her fremhæver en elev fordelene ved at kunne kombinere fritidsinteresser og 

erhvervsuddannelsen. Ligeledes ses det i underteamet kreativ, hvor eleven fra video 1 i Ny 

Mesterlære fortæller: ”Jeg elsker at være kreativ, og jeg elsker at bruge mine hænder” (Bilag 2). 

Her illustreres på samme vis kampagnernes arbejde med framing, hvor der forsøges at tydeliggøre 

muligheden for at forene interesser med en erhvervsuddannelse.  

 

Undertemaet at skabe noget er blot identificeret i kampagnen Gør noget, men fremtræder som et 

gennemgående tema – og frame. Temaet henviser til, at eleverne sætter pris på at skabe noget 

gennem deres håndværk. F.eks. udtaler en elev i video 4, at han forhåbentlig skal: ”[…] være med 

til at skabe nogle super spændende byggerier” (Bilag 2), hvilket understøttes i video 2: ”Altså jeg 

havde sådan en lyst til at bygge noget og skabe noget, så da jeg startede på tømreruddannelsen, 

faldt alle brikkerne på plads” (Bilag 2). Her optræder attribute framing i måden, hvorpå 

kampagnerne fremhæver den tilfredsstillende, positive oplevelse, det er for eleverne at skabe 

noget. Slutteligt tydeliggør kampagnerne gennem deres framing, at det er muligt at kombinere 

erhvervsuddannelser med interessen for trends. Dette sidste undertema gør sig gældende i video 

2 i Gør noget: ”Jeg er også selv stor fan af at bygge ting og sager ud af trærester” (Bilag 2). Vi 

vurderer, at kampagnerne i deres strategiske arbejde med framing forsøger at sætte fokus på 
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interessen for trenden i form af bæredygtighed, som kan findes blandt erhvervsuddannelser. 

Målet herfor er at skabe positive associationer og i sidste ende tiltrække flere elever til 

uddannelserne.   

 

4.1.3 Delkonklusion  

Gennem nyhedsmediernes brug af first-level agenda-setting forsøger de at påvirke befolkningens 

opfattelse af erhvervsuddannelser som et betydningsfuldt emne i samfundsdebatten. Medierne 

praktiserer second-level agenda-setting i deres fremhævning af konkrete emner som en form for 

frames i forsøget på at påvirke opfattelsen af og forståelsen for erhvervsuddannelser. De primære 

frames udgør manglen på erhvervsuddannede, uvidenhed, færre ansøgere, det faglige niveau på 

erhvervsuddannelser og uddannelsesvejledning. Vi konkluderer, at medierne tillægger 

nyhedsartiklerne samt de udvalgte frames en betoning, som i høj grad er en blanding af positiv og 

negativ, hvilket kan have effekten af at efterlade befolkningen forvirret i deres forståelse og 

meninger herom. Hertil vurderer vi, at forståelsen for og meningerne omkring 

erhvervsuddannelser kan variere på regionalt og lokalt plan, grundet at den primære medietype, 

der sætter fokus på erhvervsuddannelser, er regionale og lokale nyhedsmedier.   

 

Med henblik på kampagnerne vurderer vi, at kampagneafsenderne benytter sig af attribute 

framing i deres forsøg på at fremhæve specifikke temaer relateret til erhvervsuddannelser. Vi 

finder, at der i samme og på tværs af kampagnerne kan udledes fem temaer, som repræsenterer 

de vigtiggjorte frames. Disse frames er: Drømme, fagligt niveau, praktisk læring, socialt miljø og 

interesser, som ved hjælp af attribute framing bliver tillagt positive karakteristika. I tråd med 

kampagnernes mål om at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne, vurderer vi, at de 

udvalgte frames er et forsøg på at forme positive associationer til disse uddannelser blandt de 

unge og deres forældre. 

 

Sammenholdt konkluderer vi, at både forskelle og ligheder kan udledes fra nyhedsmediernes og 

kampagnernes framing af erhvervsuddannelser. Fælles for de to typer afsendere er deres udvalgte 

fokus på især det faglige niveau, og samtidig kan der i mindre grad findes ligheder i 

fremhævningen af det sociale miljø og videreuddannelse. Framingen adskiller sig dog i betoningen, 
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da kampagnerne i højere grad tillægger positive vinkler på de benyttede frames end 

nyhedsmedierne. Dertil argumenterer vi for, at kampagnernes framing af mulighederne for 

videreuddannelse og at blive selvstændig relaterer sig uvidenheden om erhvervsuddannelser, som 

netop udgør en fremherskende frame blandt nyhedsmedierne, og som er påvist som værende reel 

af en række undersøgelser. Den sekundære empiri om opfattelsen af ungdomsuddannelser viser 

en generel negativ opfattelse blandt flere af de emner og temaer, som både nyhedsmedierne og 

kampagnerne i større eller mindre grad ligeledes framer, herunder det faglige niveau, det sociale 

miljø, praktisk læring og videreuddannelse. Af den grund argumenterer vi for, at nyhedsmediernes 

og kampagnernes framing ikke til fulde har effekten af at bestemme, hvordan de unge bør tænke 

om erhvervsuddannelser. Dog vurderer vi, at begge typer afsendere på flere områder har samme 

intentioner om at ændre på kendskabet og opfattelsen af erhvervsuddannelser i en positiv retning 

gennem deres strategiske brug af framing.  

     

4.2 Framingens påvirkning på forældre  

Framing-praksissers påvirkningsevne er både identificeret i teorien om mediernes agenda-setting 

rolle af Carroll & McCombs (2003) samt i teorien om attribute framing af Hallahan (1999) og Levin 

et al. (1998). Derved kan nyhedsmediers og kampagners tilgang til udvælgelsen og fremstillingen 

af centrale emner i forbindelse med erhvervsuddannelser påvirke forældre i deres rådgivning af de 

unges uddannelsesvalg. For nærmere at undersøge hvordan opfattelsen af erhvervsuddannelser 

blandt unge er opstået, vil vi i dette afsnit analysere, hvorvidt framingen af erhvervsuddannelser i 

nyhedsmedier og kampagner er tilegnet i den opfattelse og forståelse, der hersker hos forældre. 

Denne opfattelse kan netop ligge til grund for deres måde at rådgive deres børn på i 

uddannelsesvalget. Vi søger dermed at besvare problemformuleringens andet underspørgsmål: 

Hvordan påvirker framingen af erhvervsuddannelser forældre, når de skal rådgive deres børn i 

forbindelse med uddannelsesvalget? Analysen foretages med udgangspunkt i de otte 

semistrukturerede informantinterviews. Her ønsker vi at afklare, om der findes ligheder mellem 

nyhedsmediernes samt kampagnernes framing af erhvervsuddannelserne og forældrenes 

opfattelse af disse, som kommer til udtryk, når de rådgiver deres børn i forbindelse med 

uddannelsesvalget. 
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4.2.1 Ligheder mellem framing og opfattelse 

4.2.1.1 Forældrenes påvirkningsrolle  

Som tidligere beskrevet har Østergaard-Thygesen (2018) identificeret to forskellige 

påvirkningstyper, hvoraf den ene udgør den indirekte påvirkning, herunder familiestruktur og 

uddannelsesbaggrund, imens den anden vedrører den uformelle vejledning, som ifølge Juul (2018) 

optræder i en mere eller mindre synlig grad hos forældre. Da flere af forældrene selv har 

gennemgået en gymnasial uddannelse og videreuddannet sig med den baggrund, kan disse 

faktorer have indflydelse på deres rådgivning og på børnenes opfattelse af, hvilken vej der er den 

rigtige at gå. Dette skyldes, at den sociale arv bevirker, at der findes nogle værdier i familien, som 

påvirker børnene (Rasmussen, 1999).  

 

I denne analyse anser vi i særdeleshed den sidstnævnte påvirkningstype som relevant, da denne 

type vejledning beskriver, hvordan forældrene kan være medvirkende til at påvirke deres børns 

uddannelsesvalg, og dermed kan frembringe et kvalificeret svar til det ovenstående 

underspørgsmål. Vi fokuserer på denne type vejledning i den pågældende afhandling, da den kan 

være påvirket af framingen af erhvervsuddannelser i nyhedsmedier og kampagner. I 

interviewundersøgelsen finder vi, at informanterne selv er bevidste om deres påvirkningsevne, 

som f.eks. informant 5 kommenterer her: “Jeg har ikke magt over dem, men det jeg siger har så 

stor virkning, at jeg godt kunne dirigere dem et eller andet sted hen” (Bilag 9). Informant 7 siger 

dertil: “Jeg har nok været ret meget inde over begge børns uddannelsesvalg. Og hvis du spørger 

Mette, vil hun nok sige, jeg har været inde over og har manipuleret, men jeg synes selv, at jeg har 

ladet dem tage valgene” (Bilag 11). Derudover har informant 2 været meget opmærksom på, at 

hendes børn ikke skulle føle sig forpligtet til at tage en gymnasial uddannelse, fordi hun selv havde 

taget en: ”Altså det har været vigtigt for mig, at de ikke valgte en studentereksamen, fordi jeg 

havde den” (Bilag 6). I forlængelse heraf beskriver Østergaard-Thygesen (2018), at forældrene 

bygger deres vejledning på egene erfaringer, hvilket er medvirkende til at skabe en skævvridning. 

Denne skævvridning viser sig også i flere af informanternes vejledning, hvor bl.a. informant 5 siger: 

”[…] Men man drager jo nok lidt på sine egne erfaringer.” En lignende udtalelse kommer fra 

informant 6: “Jeg kan huske Trine og jeg, vi er jo stx’ere, så vi syntes jo helt klart, at det skal man 

da vælge” (Bilag 9). Da størstedelen af forældrene ikke er erhvervsuddannede, kan deres 
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rådgivning, som er baseret på egne erfaringer, påvirke deres måde at vejlede de unge på i 

uddannelsesvalget. Af den grund kan erfaringen medføre, at forældrene vejleder dem i samme 

retning, som de selv er gået og dermed udenom erhvervsuddannelserne.  

 

4.2.1.2 Manglen på erhvervsuddannede  

I analysen af nyhedsmediernes framing har vi identificeret, at manglen på erhvervsuddannede er 

den mest benyttede frame i forbindelse med artikler vedrørende erhvervsuddannelser og hænger 

desuden sammen med de to frames: Færre ansøgere og flere ansøgere (Bilag 1). Det skyldes, at 

disse frames kan ses i forlængelse af nyhedsmediernes dagsorden om, hvor mange ansøgere der 

er til erhvervsuddannelserne og dermed manglen på ansøgere. Alle otte informanter har også lagt 

mærke til mediernes fokus på denne problematik. Dette kommer bl.a. til udtryk hos informant 4, 

der siger: ”De prøver jo på at få flere håndværkere i gang, hvis man kan sige det. Altså at de skal, 

at de mangler håndværkerne. De vil have de unge mennesker til at søge den vej” (Bilag 8) og af 

informant 5, der siger: ”De senere år har vi haft brug for flere, der tager erhvervsuddannelser. Det 

har jeg helt klart lagt mærke til” (Bilag 9). På baggrund heraf vurderer vi, at informanterne har 

tilegnet sig den viden, medierne formidler, og dermed har agenda-setting fundet sted. Endvidere 

har nogle informanter ladet sig påvirke af denne framing i deres rådgivning i forbindelsen med 

deres børns uddannelsesvalg, da de har anbefalet dem at overveje at tage en erhvervsuddannelse. 

Informant 8 fortæller i den forbindelse: ”Jeg har bidt meget mærke i, og det kommer heller ikke 

bag på mig, at vi mangler håndværkere. […] Og jeg har også prøvet at påvirke Gib til at blive maler 

for eksempel” (Bilag 12). Informant 2 siger dertil: ”Det eneste vi sådan har presset lidt på med, det 

er, at vi har prøvet på at gøre dem opmærksomme på, at man kan også tage en håndværksmæssig 

uddannelse” (Bilag 6). Dog er det ikke alle informanter, der giver udtryk for, at de har rådgivet 

deres børn til at tage en erhvervsuddannelse (Bilag 13). Derfor argumenterer vi for, at forældrene i 

interviewene er påvirket af mediernes framing af erhvervsuddannelser, som i nogen grad har haft 

indflydelse på forældrenes rådgivning i form af deres måde at handle på som følge af framingen.  

 

4.2.1.3 Uvidenhed om erhvervsuddannelser 

Ligeledes har vi i analysen af nyhedsmediernes framing identificeret, at 31% af artiklerne beskriver 

en uvidenhed om erhvervsuddannelserne (Bilag 1). Endvidere har vi i analysen af kampagners 
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framing vurderet, at de temaer, som kampagnerne berører, bekræfter, at der findes en uvidenhed 

om erhvervsuddannelser. Når informanterne spørges ind til, hvad de associerer med 

erhvervsuddannelser og deres indtryk heraf, er der flere informanter, der indledningsvist svarer: 

”Ja, det ved jeg da snart ikke, hvad jeg forbinder med det” (Informant 4, Bilag 8). Når 

informanterne skal sætte ord på, hvilke specifikke uddannelser de forbinder erhvervsuddannelser 

med, er det de samme uddannelser, der går igen. Det er i høj grad håndværksuddannelserne, der 

bliver nævnt, og de typer faglærte der benyttes i hjemmet som f.eks. tømrer, murer og elektriker 

(Bilag 13). Derudover bliver også frisører, omsorgsfag og kontor- og butiksarbejde nævnt (Bilag 

13). Informant 7 siger: ”Det får mig til at tænke på sådan noget murer, tømrer, kok, smed, 

elektriker og sådan noget der” (Bilag 11). Hertil siger informant 3: ”Jamen det er netop nok mest de 

der håndværksmæssige uddannelser, jeg tænker, når jeg tænker på erhvervsuddannelser. Eller i 

butik eller sådan noget i den stil. Frisør og sådan noget” (Bilag 7). Disse eksempler illustrerer, at 

flere informanter har meget begrænset kendskab til erhvervsuddannelser, samt hvor mange 

forskellige uddannelser der findes indenfor denne type. Hertil svarer informant 7 til spørgsmålet, 

om han er bevidst om, hvor mange erhvervsuddannelser der findes: ”Nej det er jeg sgu ikke. […] 

Hold da kæft, jeg sad og lige tænkte – jeg ville have sagt 20. Ej hvor vildt” (Bilag 11). Da der findes 

mere end 100 forskellige erhvervsuddannelser (UddannelsesGuiden, n.d.), argumenterer vi for, at 

der en uvidenhed blandt informanterne og deres kendskab til erhvervsuddannelserne. På den 

baggrund vurderer vi, at på trods af nyhedsmediernes og kampagnernes fokus på 

erhvervsuddannelserne og framing heraf, har det ikke ført til et stort kendskab blandt 

informanterne. Effekten af nyhedsmediernes og kampagnernes respektive frames vil blive 

uddybet i de følgende afsnit. 

 

4.2.1.4 Interesser 

Framingen af interesser blev i analysen af kampagnerne påvist som det mest gentagende tema 

både i samme og på tværs af kampagnerne, og de kunne hertil inddeles i undertemaerne kreativ, 

trends, fritid og at skabe noget. Med henblik på eksisterende undersøgelser er de personlige 

interesser identificeret som en hjælp til de unge i valget af uddannelse (Danmarks 

Evalueringsinstitut, 2019; Østergaard-Thygesen, 2018; Thomsen & Bom, 2019), der samtidig 

vægtes højt i overvejelserne herom (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; Juul & Pless, 
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2015; Østergaard-Thygesen, 2018; Thomsen & Bom, 2019). I interviewundersøgelsen blev 

interesse også italesat som vigtig blandt seks af de i alt otte informanter (Bilag 13). F.eks. beskriver 

informant 2 sin rådgivning i forhold til interesse her: ”[…] men så var vi igen tilbage ved, jamen 

vælg efter interessen, så du kommer godt igennem det” (Bilag 6). Desuden kommer kampagnernes 

undertema fritid til udtryk i rådgivningen hos informant 6: ”Rasmus han var jo dengang i hvert fald 

meget interesseret i våben […]. Så sagde vi, kan man finde noget inden for det område, han kan 

arbejde med. […] Det passede lidt med industritekniker, som han er blevet, hvor du også arbejder 

med metaldele, og får det til at passe perfekt osv.” (Bilag 10). Især i det sidste citat kan 

forælderens måde at rådgive på relateres til kampagnernes framing, der positivt italesætter 

muligheden for at forene en interesse med en erhvervsuddannelse. Vi argumenter for, at 

koblingen mellem våbendele og industriteknikeruddannelsen kan forstås som en måde at handle 

på som følge af framingen af undertemaet fritid. De ovenstående resultater fra 

interviewundersøgelsen viser en stor sandsynlighed for, at de unges prioritering af egne interesser 

i valget af ungdomsuddannelse er påvirket af forældrenes holdning hertil som følge af deres 

påvirkningsevne. Dette kan sættes i relation til den sekundære empiri om påvirkninger af unges 

uddannelsesvalg, som viser, at de unge selv opfatter forældrene som de bedste til at rådgive dem i 

uddannelsesvalget grundet deres viden om de unges interesser og personlighed (Danmarks 

Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018). Ud fra ovenstående vurderer vi, at der er en tendens til, at 

informanterne har ladet sig påvirke af kampagnernes framing af interesser, hvilket har styret deres 

bedømmelse af interesser som vigtigt, og derved har påvirket deres måde at rådgive på og hermed 

virkelighedsopfattelse. 

 

4.2.1.5 Praktisk læring 

I sit studie finder Juul (2018), at de unge skelner mellem boglige og praktiske færdigheder i deres 

valg af ungdomsuddannelse, hvor den stereotype opfattelse af erhvervsuddannelser fremtræder 

som værende praktisk og kropslig. Som konkluderet i analysen af kampagners framing udgør den 

praktiske læringsmetode netop en af de primære frames, som kampagneafsenderne gennem 

attribute framing forsøger at ændre opfattelsen af i en positiv retning. Den praktiske opfattelse af 

erhvervsuddannelser var netop fremtrædende blandt tre af forældrenes svar på, hvad de 

associerer med disse (Bilag 13). Eksempelvis udtaler informant 1: ”[…] altså man har den her 
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praktiske uddannelse, hvor man selvfølgelig også kombinerer det med noget skole” (Bilag 5). En 

sammenlignelig opfattelse fremgår hos informant 5: ”Erhvervsuddannelser er sådan nogle korte, 

mellemlange uddannelser med et eller andet praktisk indhold kombineret med den teori, der nu er” 

(Bilag 9). I disse citater bliver den praktiske opfattelse, der er forbundet med erhvervsuddannelser, 

direkte italesat. Af den grund viser der sig en overensstemmelse i de unges og forældres 

opfattelse af erhvervsuddannelser som praktiske uddannelser. Dette kan forklares ved 

forældrenes indflydelse på de unges tanker og holdninger til uddannelser gennem vejledning 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; Juul & Pless, 2015; Østergaard-Thygesen, 2018; 

Thomsen & Bom, 2019). Derfor argumenterer vi for, at de unges skelnen mellem boglige og 

praktiske færdigheder i uddannelsesvalget har ladet sig påvirke af, hvordan deres forældre 

opfatter ungdomsuddannelserne. Ud fra forældrenes udtalelser kan vi argumentere for, at 

kampagnerne gennem attribute framing har gjort nogle af dem opmærksomme og skabt større 

kendskab til den praktiske læringsmetode. Dog beskriver forældrene ikke, hvorvidt de associerer 

den praktiske læring med noget positivt eller negativt, hvorfor vi vurderer, at framingen ikke har 

haft fuld effekt på forældrenes virkelighedsopfattelse af læringsmetoden, da den ikke har bidraget 

til en positiv opfattelse heraf.  

 

Derudover fremtræder den stereotype skelnen mellem boglig og praktisk i forældrenes vurdering 

af deres børns evner, som har haft betydning for deres rådgivning i uddannelsesvalget. Det 

tydeliggøres, når informant 5 udtaler: ”For Amanda har det aldrig været givet andet, end at hun 

skulle på gymnasiet, for hun aldrig vist nogen som helst evner for noget kreativt. Men med Josefine 

har jeg haft andre tanker, for hun kan lidt mere med hænderne, hun er lidt anderledes, praktisk” 

(Bilag 9). I kampagnen Gør noget lægges der netop vægt på det kreative aspekt, når temaet 

praktisk læring italesættes (Bilag 2). Derfor vurderer vi, at informantens ordvalg af ”kreativ” og 

”praktisk” i beskrivelsen af døtrenes færdigheder illustrerer, hvordan forældre lader deres 

rådgivning styre af, hvorvidt de unge har praktiske færdigheder eller ej. Den stereotype opfattelse 

af erhvervsuddannelser kommer til udtryk i citatet, når det gymnasiale valg for den førstnævnte 

datter retfærdiggøres med manglende kreative og praktiske evner. Samtidig lader det til, at 

gymnasiet i mindre grad har været det oplagte valg for den sidstnævnte datter grundet hendes 

mere praktiske kunnen. Et andet eksempel som på synlig vis skelner mellem praktisk og boglig, 
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findes hos informant 8, når denne forælder begrunder planen om datterens 

erhvervsuddannelsesmæssige retning: ”[…] Gib er lidt mere en praktisk type, hvis man kan sige 

det, end en boglig type” (Bilag 12). Her klargøres det, at planen om en erhvervsuddannelse har at 

gøre med de praktiske evner, som datteren besidder. Disse eksempler understøtter studiet af Juul 

(2018), som pointerer, at forældre vejleder deres børn ud fra den stereotype opfattelse og 

opdeling af praktiske og boglige uddannelser. Samtidig vurderer vi, at rådgivningen potentielt er 

påvirket af kampagnernes framing af erhvervsuddannelser som et sted med praktiske og kreative 

læringsmetoder. 

 

4.2.1.6 Fagligt niveau 

I forlængelse heraf viser den sekundære empiri om opfattelsen af ungdomsuddannelser, at den 

praktiske og boglige opdeling af uddannelserne også har betydning for opfattelsen af 

sværhedsgraden af disse (Juul, 2018). Her bliver erhvervsuddannelser ikke anset af de unge som 

værende svære pga. deres indhold og længde, hvilket står i modsætning til opfattelsen af 

gymnasiet (Juul, 2018). Denne opfattelse er potentielt påvirket af forældrene, eftersom informant 

8 udtaler: ”Gymnasiet er ikke bare noget, man lige gør. Det kræver meget bogligt, og der er mange 

afleveringer” (Bilag 12). Her bliver gymnasiet placeret højt i det uddannelseshierarki, der ifølge 

Juul (2018) eksisterer, og er medvirkende til fravalget af erhvervsuddannelser blandt unge. Set i 

lyset af denne udtalelse, er det muligt, at de unge ubevidst har tilegnet sig forældrenes opfattelse 

af uddannelseshierarkiet grundet deres påvirkningsevne. Den sekundære empiri viser, at fravalget 

skyldes, at det faglige niveau bliver set ned på blandt de unge, der samtidig har en opfattelse af, at 

valget af en erhvervsuddannelse udstråler, at man er ubegavet (Østergaard-Thygesen, 2018). Som 

allerede påvist fremstår det faglige niveau som en dominerende frame både blandt nyhedsmedier 

og kampagner, som begge primært italesætter emnet på positiv vis. Dog bør det understreges, at 

en betydelig grad af nyhedsartiklerne også er vurderet som en blanding af positiv og negativ i 

deres italesættelse af det faglige niveau. Ikke blot i framingen ser vi blandede italesættelser af det 

faglige niveau, da resultaterne fra forældreinterviewene ligeledes viser blandede tendenser i 

opfattelsen af dette. Blandt halvdelen af forældrene er det tydeligt, at der hersker den førnævnte 

uvidenhed (Bilag 13). Det ses på baggrund af spørgsmålet om deres indtryk af det faglige niveau på 

erhvervsuddannelser, som flere af dem indledningsvist svarer på med stor usikkerhed (Bilag 13). 
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Hos informant 1 viser uvidenheden sig således: ”Ja det var jo fandme et godt spørgsmål, altså 

jamen øh, det har jeg faktisk ikke rigtigt noget indtryk af” (Bilag 5). Vi vurderer, at denne 

uvidenhed er et udtryk for, at den ene andel af forældrene ikke er blevet eksponeret for hverken 

nyhedsmediernes eller kampagnernes framing af det faglige niveau, da kendskabet hertil fremstår 

som ikkeeksisterende.   

 

En anden tendens blandt undersøgelsens informanter viser imidlertid kendskab i form af den 

mindre gode opfattelse af det faglige niveau, som tre informanter giver udtryk for (Bilag 13). Her 

bør det pointeres, at deres opfattelse i alle tilfælde begrundes med enten deres børns eller et 

familiemedlems forløb på en erhvervsuddannelse, som når informant 4 siger: ”Jeg kan i hvert fald 

høre på Rasmus, at han synes, når de er i skole, at det er noget være juks. Han synes, at lærerne de 

er så lade” (Bilag 8). Dertil udtaler informant 5: ”Jeg tænker ikke det faglige niveau er super højt, 

for vil man ikke gerne have så mange med som muligt? Nu kan jeg kun trække på niecen, som er 

på den der sosu-hjælper skole, og det er ikke noget højt niveau” (Bilag 9). Nøjagtig opfattelsen af at 

der er plads til alle, vurderer vi, understøtter Juuls (2018) argument for, at det lave adgangskrav til 

erhvervsuddannelser er med til at skabe opfattelsen af, at erhvervsuddannelser er for de fagligt 

svage elever. I vores resultater er der blot én enkelt informant, som ikke sætter spørgsmålstegn 

ved, at det faglige niveau på erhvervsuddannelser er godt, da informant 2 udtaler: “Det mit 

indtryk, at man kan tage de erhvervsmæssige uddannelser på et fagligt højt niveau” (Bilag 6). Med 

henblik på undersøgelserne af de unges opfattelse (Juul, 2018; Østergaard-Thygesen, 2018) 

argumenterer vi for, at forældrenes opfattelse har påvirket måden, hvorpå de unge bedømmer 

erhvervsuddannelserne grundet deres indflydelsesevne. Dog vurderer vi, at den andel af positivt 

anlagte frames af det faglige niveau i nyhedsmedier og især kampagner ikke har haft stor effekt i 

hverken at skabe kendskab til eller påvirke opfattelsen af det faglige niveau på 

erhvervsuddannelser i en positiv retning. Derimod anser vi mediernes delvist blandede italesatte 

artikler, som potentielt at have påvirket den negative opfattelse, som dog virker til at være skabt i 

samspil med oplevelser i deres nærmeste omgangskreds. 
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4.2.1.7 Socialt miljø  

I henhold til det sociale miljø viser den sekundære empiri, at de unge lader deres valg påvirke 

heraf (Juul & Pless, 2015; Østergaard-Thygesen, 2018), hvor de gode ungdomsfællesskaber og 

studiemiljøer generelt er forbundet med gymnasiet (Juul, 2018; Pless et al., 2016). Blandt 

forældrene gør vigtigheden af det sociale miljø sig gældende i rådgivningen hos informant 7, der 

siger: ”Jeg synes, det sociale miljø virkede meget bedre på stx […] så det var også derfor, jeg 

foreslog Christoffer, at han skulle gå på det der stx” (Bilag 11). Citatet antyder, at det ikke blot er 

de unges opfattelse af gymnasiets gode sociale miljø, der påvirker deres valg, men at nogle 

forældres samme opfattelse spiller ind i rådgivningen af de unge. Ud fra ovenstående tilfælde kan 

vi argumentere for, at de unges opfattelse af ungdomsuddannelsernes sociale miljøer har ladet sig 

påvirke af de idéer og meninger deres forældre har herom.  

 

I forhold til erhvervsuddannelsernes sociale miljø viser resultaterne fra forældreinterviewene 

blandede opfattelser heraf. Blandt halvdelen af forældrene er indtrykket godt, selvom en tydelig 

uvidenhed kommer til syne i deres svar, f.eks. når informant 1 siger: ”Men jeg tror da, det sociale 

er, ja det ved jeg ikke. Jeg tænker da, at det er, det er lidt det samme som… Jeg tænker da også, at 

de holder fester og sådan noget” (Bilag 5). En lignende udtalelse kommer fra informant 4: ”Jamen 

det, det tror jeg da, jeg ved det jo ikke, men jeg tror da, at det er fint” (Bilag 8). For denne gruppe 

af forældre vurderer vi, at på trods af at nyhedsmedierne fremhæver det sociale miljø i ca. hver 

femte nyhedsartikel omhandlende erhvervsuddannelser, er indtrykket af det sociale miljø meget 

begrænset. Af den årsag vurderer vi, at disse informanter ikke er blevet påvirket af 

nyhedsmediernes og kampagnernes framing, da de udtrykker usikkerhed omkring det sociale 

miljø.  

 

Blandt den anden halvdel af forældrene er indtrykket af studiemiljøet derimod mindre godt, f.eks. 

når informant 5 antyder, at det ikke er eksisterende på erhvervsuddannelser: ”Det er anden 

uddannelse skruet sammen, hvor man er mere en del af et arbejdsmiljø, det er ikke et studiemiljø” 

(Bilag 9). Derudover bruger informant 3 sin opfattelse af gymnasiets gode sociale miljø som 

sammenligning: ”[…] jeg forestiller mig, at de er mere sådan opdelt på en eller anden måde. Jeg 

har egentlig aldrig hørt om, at der er sociale arrangementer for de uddannelser, som der er 
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gymnasiefester, og hvad der nu ellers er” (Bilag 7). Som identificeret i analysen af mediernes 

framing, er det sociale miljø et aspekt af erhvervsuddannelser, som italesættes både positivt, 

negativt og blandet. Derfor argumenterer vi for, at den gruppe af forældre, som har en mindre god 

opfattelse af det sociale miljø, muligvis er skabt i samspil med mediernes negative og blandede 

italesættelse heraf. Eftersom kampagnerne kun har lagt et positivt lys på deres frames af det 

sociale miljø, vurderer vi, at disse ikke har haft den ønskede effekt af at skabe en positiv forståelse 

heraf. 

 

4.2.1.8 Drømme og fremtidsmuligheder 

De fremtidsrelaterede tanker er især tydelige blandt de unge i 9. klasse ifølge Danmarks 

Evalueringsinstitut (2019). En række af undersøgelser viser, at gymnasiet er opfattet blandt unge 

som ”det sikre valg for fremtiden” (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; Østergaard-

Thygesen, 2018; Pless et al., 2016; Thomsen & Bom, 2019). Samtidig ser de unge denne 

uddannelsesvej som at give de bedste muligheder (Juul, 2018; Østergaard-Thygesen, 2018), 

hvorimod erhvervsuddannelserne anses som at lukke døre på sigt (Østergaard-Thygesen, 2018). 

Denne opfattelse gør sig især gældende hos informant 5, der beskriver sine egne og datterens 

tanker om valget af en erhvervsuddannelse: ”Men hun synes, hun bliver for fastlåst, hvis hun 

vælger en erhvervsuddannelse, elektriker eller et eller andet. For hvis hun så ændrer mening, så er 

hun for fastlåst, hvor hun så synes, at stx er bredere og kan give hende flere muligheder bagefter. 

Det kan jeg også godt se. Man skal være lidt mere sikker i sin sag for at vælge en 

erhvervsuddannelse” (Bilag 9). Denne opfattelse, der er tilstedeværende både hos den unge og 

forælderen, afspejler sig i den sekundære empiri, da valget af en erhvervsuddannelse anses som at 

lukke døre, som i denne sammenhæng beskrives ved at være “for fastlåst”. I modsætning hertil 

opfatter begge parter det gymnasiale valg som at åbne døre ved at “give flere muligheder” i tråd 

med den sekundære empiri. Som en kontrast til ovenstående opfattelse af gymnasiet, som ifølge 

den sekundære empiri er med til at skubbe erhvervsuddannelserne nedad i hierarkiet, er 

videreuddannelse påvist som en frame, nyhedsmedier og kampagner har et udvalgt fokus på (Bilag 

1 og 3). For nyhedsmedierne gælder en hovedsagelig positiv fremstilling på den offentlige 

dagsorden, dog er en større andel også blandet i betoningen (Bilag 1). I kampagnerne er temaet 

drømme identificeret, som gennem undertemaerne videreuddannelse og at blive selvstændig 
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positivt fremstiller fremtidsmulighederne ved erhvervsuddannelser (Bilag 3). Hermed findes en 

fælles opfattelse hos landets unge og den pågældende forælder, som peger i en negativ retning i 

forhold til fremtidsmuligheder og videreuddannelse blandt erhvervsuddannelser. Dermed 

vurderer vi, at framingen af disse aspekter ikke har haft en universal positiv effekt på modtagernes 

tanker og vurderinger i tråd med Entmans (1993) studie.  

 

Den førnævnte italesatte følelse af at være for fastlåst, hvis man ændrer mening, illustrerer dertil 

også den generelle opfattelse, som er påvist i den sekundære empiri, at gymnasiet giver mulighed 

for at udskyde beslutningen om fremtiden (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; 

Østergaard-Thygesen, 2018; Pless et al., 2016; Thomsen & Bom, 2019). Denne anses som en 

naturlig og tryg forlængelse af folkeskolen, som en række af undersøgelser viser (Danmarks 

Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; Østergaard-Thygesen, 2018; Pless et al., 2016; Thomsen & 

Bom, 2019). Denne udskydelse af valget for fremtiden fremgår ligeledes hos informant 7: ”Jeg 

sagde, at jeg synes han skulle gå på stx, fordi det er mere bredt. […] Jeg synes, det er lidt tidligt at 

specialisere sig, når man er 16” (Bilag 11). Denne eksemplificering af forældres rådgivning 

understøtter desuden undersøgelsen af Danmarks Evalueringsinstitut (2019), der konkluderer, at 

forældre har præference for gymnasiet med henblik på fremtiden. Grunden herfor bliver uddybet 

af informant 7: “[…] hvis man først tager en gymnasial uddannelse, og så går ud og tager et 

erhverv bagefter, så er du edderbankende godt stillet” (Bilag 11). Informant 3 viser en lignende 

opfattelse i sin rådgivning: ”Og det har vi også talt en del om, hvor vigtigt det er med en 

uddannelse, så man ligesom har mulighederne for at vælge. […] så jeg synes, jeg ville prøve, eller 

prøve at præge hende til at tage en videregående uddannelse, sådan så hun får flere muligheder” 

(Bilag 7). Her argumenterer vi for overensstemmelse mellem forældres og de unges opfattelse af, 

at den sikre vej med flest muligheder sker gennem gymnasiet – og ikke erhvervsuddannelserne. Vi 

vurderer, at årsagen kan forklares ved, at de unge har ladet forældrenes opfattelse og holdninger 

til uddannelse influere på deres egne grundet påvirkningsevnen, som forældre besidder. 

Framingens påvirkningsevne i nyhedsmedier og kampagner fremstår imidlertid ikke som effektfuld 

i henhold til ovenstående resultater fra interviewundersøgelsen, der netop ikke taler ind i de 

positive aspekter såsom kampagnernes framing af at blive selvstændig.  
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Framingens mangelfulde påvirkning ses ligeledes i måden, hvorpå halvdelen af forældrene 

beskriver uddannelsesvalget som værende betydningsfuld for resten af de unges liv. F.eks. siger 

informant 6: ”Hvis man skal vælge noget, så skal man synes, det er sjovt, eller hvad man kan lide, 

for man skal sidde med det resten af sit liv mere eller mindre” (Bilag 10). Juul (2018) finder i sit 

studie, at de unge har samme opfattelse, netop at valget har betydning resten af livet. Derfor 

argumenterer vi for, at der er sket en ubevidst tilegnelse af forældrenes idéer og opfattelse af 

uddannelsesvalget, som flere undersøgelser (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; 

Thomsen & Bom, 2019) påviser, er et generelt fænomen. Derudover vurderer vi, at der kan være 

en sammenhæng mellem opfattelsen af erhvervsuddannelsers lukkede døre og fravalget af disse, 

som kan forklares af den livslange betydning valget forbindes med.   

 

Da der i interviewundersøgelsen konkret spørges ind til informanternes kendskab til 

erhvervsuddannelsers videreuddannelsesmuligheder, viser tre af forældrene viden herom (Bilag 

13). Vi vurderer, at for to ud af de tre er denne viden i høj grad forbundet med henholdsvis 

personens egen baggrund som erhvervsuddannet (Bilag 12) og barnets valg af en 

erhvervsuddannelse (Bilag 10). Af den årsag er det svært at kommentere på framingens virke på to 

af informanterne, da kendskabet i nogen grad er skabt andetsteds. Alligevel ser vi hos størstedelen 

af forældrene, at de enten er usikre eller uvidende på emnet, som f.eks. kommer til udtryk hos 

informant 2: ”Det er ikke noget, jeg ved noget om” og hos informant 7: ”Ikke andet end at jeg ved 

det er muligt, jeg ved sgu ikke så meget om det” (Bilag 11). I den henseende vurderer vi, at 

nyhedsmediers og kampagners positive framing af erhvervsuddannelsers fremtidsmuligheder ikke 

har sat sine spor i hverken kendskabet til eller opfattelsen heraf blandt forældrene. Da opfattelsen 

i høj grad baserer sig på det gymnasiale valgs muligheder, kan vi derimod argumentere for 

overensstemmelse mellem de unges og forældrenes opfattelse af ungdomsuddannelsernes 

fremtidsmuligheder.   

 

4.2.1.9 Prestige mellem uddannelser og skoler  

Juul (2018) vurderer, at opfattelsen af det lave faglige niveau har en konsekvens for, at 

erhvervsuddannelser ikke forbindes med prestige i modsætning til de gymnasiale uddannelser, der 

opfattes som prestigefyldte. Blandt informanterne angiver størstedelen, at der findes et element 
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af prestige blandt uddannelser, men at dette ikke er tilstedeværende hos erhvervsuddannelser 

(Bilag 13). I deres forklaringer på hvordan de opfatter prestigen, er årsagerne hos flere af 

forældrene tilknyttet de unges opfattelse af bestemte skoler og uddannelser, som når informant 5 

siger: ”Det kan jeg jo høre på dem [børnene]. Det er stadig lidt smartere at gå på stx, end det er at 

vælge alt muligt andet” (Bilag 9). Et andet eksempel finder vi hos informant 7: ”Der er helt klart 

noget prestige der, som er misforstået af de unge mennesker, synes jeg. Helt klart, der er prestige i 

om det er stx eller hhx eller htx. Og så er der prestige i de forskellige skoler” (Bilag 11). Det sidste 

citat kan sættes i relation til studiet af Juul (2018), som beskriver, at det for nogle unge i større 

grad er et valg af skole end et uddannelsesvalg. Resultaterne fra interviewundersøgelsen 

understøtter flere af de fund, som Juul (2018) gør sig i forhold til, at de forskellige uddannelsers ry 

medvirker til, at de unge enten tiltrækkes eller distancerer sig fra en uddannelse. Samtidig står 

vores resultater i modsætning til studiet af Juul & Pless (2015), hvor det påvises, at 

uddannelsernes prestige og ry ikke påvirker de unges valg. I betragtning af at 

erhvervsuddannelsers framing i nyhedsmedier og kampagner samlet set er overvejende positiv, 

vurderer vi, at dette element af prestige sandsynligvis kommer af måden, hvorpå ikke blot 

erhvervsuddannelser italesættes, men også hvordan andre ungdomsuddannelser italesættes på 

den offentlige dagsorden.     

 

Derudover begrunder informant 6 den herskende prestige med de lønmæssige forskelle på 

erhvervsuddannede og akademikere: ”Der er ikke prestige i det, og det også derfor, der er 

problemer med at få folk over på erhvervsuddannelser […] når man kigger på hvad for nogle jobs, 

der giver mest i løn, hvis man kigger på top-10, så er det jo akademiske uddannelser, det kan man 

ikke komme udenom” (Bilag 10). Et studie viser, at netop muligheden for at tjene gode penge er en 

opfattelse, som de unge forbinder med valget af en gymnasial uddannelse, da disse uddannelser 

associeres med gode jobs (Juul, 2018). Ovenstående citat illustrerer, at medierne spiller en 

væsentlig rolle i den manglende prestige blandt erhvervsuddannelser, når de årligt fremstiller de 

bedst lønnede uddannelser, som i 2019 var forsikringsmatematik, statsvidenskab og jura (Astrup, 

2019). Som det fremgår af diagram 3, der viser de mest fremtrædende emner, som medierne har 

sat i relation til erhvervsuddannelser, bliver løn kun italesat i 8% af nyhedsartiklerne (Bilag 1). 

Samtidig er løn ikke identificeret som en frame, kampagnerne har særskilt fokus på. Ved at 
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begrænse fokus på dette aspekt, kan medier og kampagner determinere, at befolkningens 

kendskab til lønningsforholdet, som er tilknyttet erhvervsuddannelser mindskes.   

 

Østergaard-Thygesen (2018) vurderer, at det manglende kendskab til erhvervsuddannelsers 

muligheder er med til at skabe opfattelsen af gymnasiet som uddannelsen, der giver de bedste 

muligheder. Vi argumenterer for, at denne forståelse af uddannelsernes muligheder har en effekt 

på den prestige, som gymnasiet tillægges og erhvervsuddannelserne fratages. VI vurderer, at den 

primære positive framing i nyhedsmedier og kampagner ikke har ændret på de forskellige 

elementer af prestige, som forældrene mener kan være forbundet med de forskellige 

ungdomsuddannelser. 

 

4.2.1.10 Lærlinge og lærepladser 

I analysen af nyhedsmediernes framing identificerede vi lærlinge og lærepladser som værende 

blandt de mest italesatte emner, som dertil viste et meget varierende brug af betoninger.  

I den forbindelse beskriver informant 4, at hendes søn ikke startede på en erhvervsuddannelse, 

som ellers var ønsket, da han ikke kunne finde en læreplads: “Men hvor han så tænkte, jamen, han 

kunne ingen læreplads få efter 9. Så tog han jo studentereksamen” (Bilag 8). Dermed har 

uddannelsesvalget været påvirket af udfordringen vedrørende mangel på lærepladser, som i 

analysen af nyhedsmediernes framing blev identificeret som et reelt samfundsproblem. På den 

baggrund vurderer vi, at framingen kan have indflydelse på årsagen til de unges og forældrenes 

fravalg af erhvervsuddannelser. Dog har de andre af interviewundersøgelsens informanter ikke 

udvist tegn på, at mediernes fokus på problematikken omkring lærepladser har spillet en rolle for 

deres rådgivning i form af til- eller fravalg af erhvervsuddannelser.   

 

4.2.1.11 Påvirkning på uddannelsesvalg  

I teoriafsnittet om framing bliver det klargjort, at attribute framing i mindre grad har en 

påvirkningsevne på emner, som involverer stærke holdninger eller stort personligt engagement 

(Levin et al., 1998). Vi argumenterer for, at valget af ungdomsuddannelse for mange unge er et af 

de største valg, de har skulle træffe på det pågældende tidspunkt af deres liv. Af den grund kan 

uddannelsesvalget som emnetype være en forklaring på, at kampagnernes brug af attribute 
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framing kun i mindre grad har påvirket de unges opfattelse af erhvervsuddannelser. På samme vis 

kan det være en årsag til, at forældrene blot i et mindre omfang har ladet sig påvirke af 

kampagnernes framing, da de netop forekommer som værende stærkt involveret og i høj grad 

lader deres idéer og holdninger påvirke de unges. Generelt for framing finder Entman (1993) 

hertil, at framing ikke nødvendigvis har en universal effekt på modtageren. Denne teori kan 

ligeledes være en mulig årsag til, at de unge og forældre blot i mindre grad lader deres opfattelser 

og holdninger til erhvervsuddannelser påvirke af nyhedsmediernes og kampagnernes framing.   

 

4.2.2 Delkonklusion 

Vi konkluderer, at framingen af erhvervsuddannelser i nyhedsmedier og kampagner i mindre grad 

har påvirket forældre i rådgivningen af deres børns uddannelsesvalg. På trods af en overvejende 

positiv framing af erhvervsuddannelser, som finder sted, når medierne og kampagnerne forsøger 

at påvirke befolkningens kendskab til erhvervsuddannelser, vurderer vi, at der er en tendens til, at 

forældrene på flere parametre er uvidende og skeptiske overfor disse. Dermed har framingen ikke 

opnået en fuld effekt i at konstruere den sociale virkelighed omkring erhvervsuddannelser. 

Uvidenheden viser sig bl.a. i forbindelse med erhvervsuddannelsers fremtidsmuligheder, hvor vi 

vurderer, at størstedelen af forældrene i undersøgelsen ikke er påvirket af hverken mediernes 

eller kampagnernes framing.   

 

For nogle af forældrene viser det sig, at nyhedsmediernes framing af manglen på 

erhvervsuddannede har påvirket dem til at inddrage muligheden for en erhvervsuddannelse i 

rådgivningen af deres børns uddannelsesvalg. Ligeledes har kampagnernes frame vedrørende 

interesse påvirket forældrene, idet de finder denne vigtig i henhold til rådgivningen i forbindelse 

med uddannelsesvalget. Da forældrene i undersøgelsen vejleder på baggrund af deres vurdering af 

børnenes praktiske og boglige færdigheder, konkluderer vi, at de sandsynligvis er påvirket af 

kampagnernes framing af den praktiske læring. Derudover finder vi to tendenser i mediernes og 

kampagnernes framing af det faglige niveau og det sociale miljø. For begge emner identificerer vi 

blandt halvdelen af forældrene en uvidenhed, og derfor vurderer vi, at forældrene blot delvist er 

blevet eksponeret for eller påvirket af mediernes og kampagnernes framing. Samtidig ser vi blandt 

den anden halvdel af forældrene en mindre god opfattelse, som vi vurderer, potentielt er skabt i 
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samspil med nyhedsmediernes blandede og negative italesættelse af det faglige niveau og det 

sociale miljø. 

 

På baggrund af analysen udleder vi endvidere, at den generelle positive framing af 

erhvervsuddannelser i kampagner og nyhedsmedier ikke har haft effekt på forældrenes opfattelse 

af prestige heraf. Dog argumenterer vi for, at prestigen kan være opstået gennem framingen af 

andre ungdomsuddannelser, hvilket kan være årsagen til, at forældrene kun i mindre grad er 

påvirket af framingen. Derudover vurderer vi, at valget af ungdomsuddannelse kan anses som at 

involvere et stort personligt engagement for både unge og forældre. Dette ser vi som en mulig 

forklaring på den mindre grad af påvirkning, som framingen har haft på forældrene, hvilket 

samtidig kan være forbundet med, at framing ikke nødvendigvis har en universal effekt.  

 

4.3 Uoverensstemmelser i framingen af erhvervsuddannelser 

Ifølge Grunigs (1993) teori om image er et image ikke nødvendigvis et retvisende billede af et 

objekt, men forekommer i højere grad som en indikation (Christensen et al., 2008). Årsagen hertil 

er, at et image kan forstås som effekten af kommunikationsaktiviteter, som medvirker til 

dannelsen af opfattelser, som individer har omkring det pågældende objekt (Grunig, 1993). I den 

forudgående analyse af framingens påvirkning på forældres rådgivning identificerer vi en række 

opfattelser forbundet med erhvervsuddannelser, som i stort omfang stemmer overens med de 

unges opfattelse heraf. Af den grund anser vi det relevant at undersøge, hvorvidt der er 

uoverensstemmelser mellem framingen af erhvervsuddannelserne og opfattelsen heraf, samt 

hvordan det påvirker erhvervsuddannelsers image. Vi søger dermed at besvare 

problemformuleringens tredje underspørgsmål: Er der uoverensstemmelser mellem framingen af 

erhvervsuddannelser og opfattelsen heraf og i så fald, hvordan påvirker uoverensstemmelserne 

erhvervsuddannelsernes image? Vi gør brug af Balmer & Greysers (2002) AC2ID-model som ramme 

for analysen, hvor vi indledningsvist vil vi kortlægge erhvervsuddannelsernes respektive 

identiteter, hvorefter vi vil analysere og diskutere, hvorvidt der er uoverensstemmelser mellem 

disse. Analysen vil tage udgangspunkt i primær empiri omkring nyhedsmediers og kampagners 

framing, forældres opfattelse af denne og inddragelse af perspektiver fra henholdsvis 

erhvervsskoler og arbejdsmarkedet, som er opnået gennem vores ekspertinterviews. Derudover er 
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analysen baseret på sekundær empiri om unges uddannelsesvalg og 

erhvervsuddannelsesreformen. Dette danner grundlag for en efterfølgende anbefaling til måder, 

hvorpå de identificerede uoverensstemmelser kan mindskes ved at præsentere væsentlige 

forhold, der bør indtænkes i kommunikationen for at øge erhvervsuddannelsernes attraktivitet. 

 

4.3.1 Identiteter  

4.3.1.1 Aktuel identitet 

Som beskrevet i afsnit 2.2.4 vedrører den aktuelle identitet en organisations nuværende 

karakteristika (Balmer & Greyser, 2002). Som tidligere nævnt udgør erhvervsuddannelserne i 

denne analyse organisationen. En erhvervsuddannelse er en uddannelse, der er rettet mod et 

specifikt erhverv (UddannelsesGuiden, n.d.). En erhvervsuddannelse består indledningsvist af et 

grundforløb, der deler sig mellem fire fagområder: 1) Omsorg, sundhed og pædagogik, 2) kontor, 

handel og forretningsservice, 3) fødevarer, jordbrug og oplevelser og 4) teknologi, byggeri og 

transport (UddannelsesGuiden, 2020a). I det efterfølgende grundforløb foretages valget af den 

konkrete erhvervsuddannelse (UddannelsesGuiden, 2020a). Herefter påbegyndes hovedforløbet, 

som er en vekslen mellem praktik- og skoleforløb (UddannelsesGuiden, 2020a), hvor 

praktikforløbet foregår hos en eller flere virksomheder og er baseret på praktisk læring, imens 

skoleforløbet foregår på erhvervsskolen og består af teoretisk undervisning (UddannelsesGuiden, 

2020b).  

 

I erhvervsskolernes egen beskrivelse af deres samfundsmæssige formål omhandler de primære 

karakteristika, at de uddanner fremtidens efterspurgte arbejdskraft i tæt samarbejde med 

erhvervslivet, hvilket anses som en vigtig samfundsopgave (EUC Sjælland, 2012; EUC Syd, n.d.; 

next, n.d.). Erhvervsskolen EUC Sjælland (2012) beskriver, hvordan dette realiseres: “Det opnår vi 

gennem et godt læringsmiljø, højt kvalificerede medarbejdere og ved at inddrage trends og behov 

fra det omgivende samfund i tæt samarbejde med erhvervslivet og vidensorganisationer lokalt, 

nationalt og internationalt.” 
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4.3.1.2 Ideel og ønsket identitet 

Som beskrevet af Balmer & Greyser (2002) findes der både en ideel og ønsket identitet, hvor den 

ideelle vedrører den optimale strategiske position, imens den ønskede identitet vedrører 

ledelsens personlige visioner og ønsker (Balmer & Greyser, 2002). I denne sammenhæng udgør 

disse den optimale position for erhvervsuddannelserne. Da denne analyse ikke tager 

udgangspunkt i en organisation, men i erhvervsuddannelser i sin helhed, finder vi det 

hensigtsmæssigt at beskrive den ideelle og ønskede identitet samlet på trods af, at Balmer & 

Greyser (2002) understreger, at der er forskel på disse to. Årsagen til dette er, at vi ikke 

beskæftiger os med en konkret organisation med en dertilhørende ledelse, hvis personlige 

drømme påvirker organisationens vision. I denne analyse tager vi udgangspunkt i 

erhvervsuddannelsesreformens strategiske målsætninger og i perspektiver fra 

ekspertinterviewene med Jan Kleemann og Kathrine Ekelund, når vi kortlægger den ideelle og 

ønskede identitet. 

 

Som tidligere nævnt trådte der i 2015 en erhvervsuddannelsesreform i kraft med henblik på at øge 

søgningen til erhvervsuddannelser (Regeringen et al., 2014). I reformen Aftale om bedre og mere 

attraktive erhvervsuddannelser har Regeringen et al. (2014) defineret målsætningen: ”Flere elever 

skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.” Specifikt er målet, at mindst 

25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020, mens andelen skal 

op på mindst 30% i 2025 (Børne- og Undervisningsministeriet, 2020b). Reformen beskriver 

desuden, at der over en længere årrække ikke har været tilstrækkeligt fokus på 

erhvervsuddannelsernes betydning, hvilket har ført til et lavt omdømme (Regeringen et al., 2014). 

I dette afsnit vil vi forklare, hvordan reformen beskriver, at søgningen til erhvervsuddannelser kan 

øges ved at gøre disse mere attraktive. Erhvervsuddannelsesreformen har identificeret flere 

indsatsområder, som ønskes forbedret for at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive 

(Regeringen et al., 2014). I det følgende vil vi beskrive de tiltag, der er relevante for tiltrækningen 

af elever til erhvervsuddannelser direkte fra folkeskolen set i lyset af specialets problemfelt.  

 

Det første tiltag omhandler, at der skal være et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø (Regeringen 

et al., 2014). Det bliver beskrevet således: ”[…] unge under 25 år skal møde et fagligt og socialt 
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inspirerende ungdomsuddannelsesmiljø, når de begynder på en erhvervsuddannelse. Det skal øge 

erhvervsuddannelsernes attraktivitet for de unge og være med til at fastholde eleverne” 

(Regeringen et al., 2014: 5). Der bliver endvidere lagt vægt på, at strukturen på 

erhvervsuddannelserne skal være, så undervisningen på grundførløbet er tilrettelagt, således de 

unge kun er på hold med andre unge, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse (Regeringen et al., 

2014). Derudover kan der etableres campusmiljøer mellem erhvervsuddannelser og gymnasiale 

uddannelser for at styrke det sociale miljø (Regeringen et al., 2014). I forlængelse af dette 

beskriver Kathrine Ekelund, at campusser kan være fordelagtige for at forbedre det sociale miljø: 

”Men jeg kan godt se, at man begynder at sige, at vi prøver at lægge gymnasier og erhvervsskoler 

sammen, så man har de her studiemiljøer sammen. Det kan godt være, du gerne vil være sammen 

med dine venner, men det betyder ikke, I behøver at læse det samme” (Bilag 17).   

 

Et andet tiltag handler om bedre videreuddannelsesmuligheder (Regeringen et al., 2014). 

Reformen beskriver, at erhvervsuddannelser først og fremmest skal være rettet mod 

arbejdsmarkedet, men at de unge skal have bedre muligheder for videreuddannelse, hvis de 

ønsker det (Regeringen et al., 2014). I forlængelse heraf beskriver reformen: ”[…] det skal 

tydeliggøre, at en erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der ud over at være 

erhvervskompetencegivende også giver adgang til videre uddannelse. Det vil styrke 

erhvervsuddannelsernes attraktivitet” (Regeringen et al., 2014: 19). På den baggrund skal 

erhvervsuddannelserne give adgang til erhvervsakademiuddannelser (Regeringen et al., 2014). 

Samtidig skal fag, der er taget på højt niveau på erhvervsuddannelserne, kunne sidestilles med 

gymnasiale fag (Regeringen et al., 2014). Dermed er der et ønske om, at erhvervsuddannelser 

opfattes som konkurrencedygtige i forhold til de gymnasiale uddannelser. Hertil fortæller Jan 

Kleemann, at han mener, at der skal være fokus på karriere- og videreuddannelsesmulighederne 

for at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelser: ”Overfor de unge, der skal vi jo være, at det er 

karriere, de karrieremuligheder, der er her. Altså fordi man vælger at blive tømrer, er det ikke 

sikkert, at man skal være tømrer resten af livet. Så kan man måske vælge at blive arkitekt 

bagefter” (Bilag 16). Ligeledes beskriver Kathrine Ekelund, at det er centralt at fokusere på de 

muligheder, erhvervsuddannelserne giver: ”[…] det her med at der er mange, mange muligheder 
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som håndværker, som ikke kun handler om, at du står på en byggeplads. […] Det kunne være 

fantastisk, hvis man begynder at snakke om, hvad er det egentlig for en viden, du får” (Bilag 17).  

 

Desuden er der indført et tiltag, der handler om, at der skal være klare adgangskrav til 

erhvervsuddannelserne (Regeringen et al., 2014). Af den årsag indføres et adgangskrav til 

erhvervsuddannelser, som består i, at eleverne skal have opnået et karaktergennemsnit på 02 i 

henholdsvis dansk og matematik (Regeringen et al., 2014). Dette gøres for at øge 

gennemførelsesgraden og for at højne det faglige niveau (Regeringen et al., 2014). Hertil er der et 

tiltag, der handler om mere og bedre undervisning, hvilket er beskrevet således: ”Det skal sikres 

gennem en flerstrenget indsats med afsæt i mere undervisningstid, et markant løft af lærernes 

kompetencer, en tydeligere kobling af skoleundervisningen og praktikuddannelsen samt mere 

varieret og differentieret undervisning, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og 

faglige interesser” (Regeringen et al., 2014: 36). Dertil forklarer Jan Kleemann, at der er stort fokus 

på det faglige niveau for at gøre erhvervsuddannelserne attraktive: ”Vi skal hele tiden have høj 

kvalitet i vores uddannelser. Har mange undervisningslektioner f.eks. osv. Det bruger vi jo rigtig 

mange af vores økonomiske ressourcer på, fordi vi skal levere kvalitet. […] vi har ikke plads til, at 

der er rigtig mange, der går kritisk ud fra vores skole og siger, jamen det var også bare elendigt at 

være der” (Bilag 16). 

 

Som tidligere beskrevet er erhvervsuddannelserne opbygget med en variation af skole- og 

praktikforløb (UddannelsesGuiden, 2020a). Denne opbygning er medvirkende til at sikre en stærk 

kobling mellem uddannelse og arbejdsmarked, og derfor skal der ske en fortsat indsats for at 

skabe flere praktikpladser (Regeringen et al., 2014). Hertil beskriver Jan Kleemann erhvervsskolens 

arbejde i at kommunikere, at langt de fleste elever får en praktikplads for at undgå at skræmme 

nogle væk fra erhvervsuddannelserne: “For langt de fleste er det ikke noget problem at finde en 

læreplads. Og det skal vi jo være gode nok til hele tiden at synliggøre. Men så bliver vi engang 

imellem skudt lidt tilbage ved, at der så er nogle, der kommer i pressen, fordi de ikke har kunnet 

finde en osv.” (Bilag 16).  
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Det sidste tiltag, vi vil medtage, er fokusering på vejledningsindsatsen, der omhandler, at de unge 

skal have et godt kendskab til alle uddannelser og deres videre muligheder – både i form af jobs og 

videreuddannelse (Regeringen et al., 2014). Vejledningsindsatsen skal ske gennem både 

uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, gennem gruppe- og individuel vejledning 

eller gennem digitale kanaler (Regeringen et al., 2014). Derudover beskriver reformen, at 

forældrene fortsat skal inddrages i vejledningsindsatsen ved bl.a. informationsmøder (Regeringen 

et al., 2014).  

 

4.3.1.3 Kommunikeret identitet 

Med henblik på erhvervsuddannelsernes kommunikerede identitet (Balmer & Greyser, 2002), 

vurderer vi, at kampagnerne, som er analyseret i afsnit 4.1.2, udgør en form for kontrollerbar 

kommunikation. Vi antager, at kampagnerne hver især gennem attribute framing er 

kommunikeret ud på nøje udvalgte kanaler, der er tiltænkt at kunne bidrage til deres fælles 

formål, som fremmer erhvervsuddannelserne, og derfor er forsøgt styret for at undgå en uønsket 

udvikling. Iblandt kampagnernes udvalgte kanaler er dog de sociale medier (Byggeriets 

Uddannelser, n.d.-b; Undervisningsministeriet, n.d.-c), hvilke, vi argumenterer for, ikke kan 

kategoriseres som kontrollerbare kanaler, da modtagerne kan interagere med kommunikationen 

på særlig ukontrollerbar vis (Etter, Ravasi, & Colleoni, 2019). Samtidig vurderer vi, at 

nyhedsmedierne repræsenterer den ukontrollerbare kommunikation, som ved brug af agenda-

setting framer erhvervsuddannelser, som identificeret i afsnit 4.1.1. Begrundelsen herfor er, at 

udvælgelsen af nyhedsindholdet og måden, hvorpå det fremstilles på den offentlige dagsorden, 

ikke er under erhvervsuddannelsernes kontrol. 

 

I analysen af både nyhedsmediers og kampagners framing af erhvervsuddannelser, konkluderer vi 

i afsnit 4.1.3, at både ligheder og forskelle kan identificeres i måden, hvorpå afsenderne 

italesætter de pågældende uddannelser. Vi ser, at begge fremhæver især det faglige niveau på 

erhvervsuddannelserne, og i mindre grad også det sociale miljø samt videreuddannelse. 

Kampagnerne er i høj grad positive i deres måde at kommunikere omkring fem udvalgte temaer, 

hvilke vi betegner som drømme, det faglige niveau, praktisk læring, det sociale miljø og interesser. 

Imidlertid kommunikerer nyhedsmedierne i et stort omfang med en blandet betoning, som 



 95/399 

primært italesætter manglen på erhvervsuddannede, uvidenhed, færre ansøgere, det faglige 

niveau og uddannelsesvejledning.  

 

4.3.1.4 Opfattet identitet  

Erhvervsuddannelsernes opfattede identitet (Balmer & Greyser, 2002) kan identificeres blandt de 

mange interessenter, som tilhører erhvervsuddannelserne. I denne analyse beskæftiger vi os med 

de unge, som står over for valget af ungdomsuddannelse og deres forældre. I vores 

litteraturgennemgang i afsnit 2.1 klargør vi, hvordan de unge opfatter de uddannelser, de har at 

vælge imellem. Den sekundære empiri om opfattelsen af ungdomsuddannelser beskriver, at der 

eksisterer et uddannelseshierarki, som medvirker til, at erhvervsuddannelser bliver fravalgt (Juul, 

2018). Dette skyldes en række faktorer, som især vedrører de unges opfattelse af et lavt fagligt 

niveau (Østergaard-Thygesen, 2018) grundet den praktiske læringsmetode (Juul, 2018), en 

uvidende og negativ opfattelse af erhvervsuddannelsers fremtidsmuligheder (Juul, 2018; 

Østergaard-Thygesen, 2018), samt studiemiljøer (Pless et al., 2016) og lønningsforhold, som ikke 

kan konkurrere med gymnasiet (Juul, 2018). På baggrund af resultaterne fra vores 

interviewundersøgelse, identificerer vi, at opfattelsen af erhvervsuddannelser blandt forældre i 

høj grad stemmer overens med de unges opfattelse. Vi argumenterer i den forbindelse for, at 

forældrene gennem deres rådgivning påvirker de unges opfattelse af erhvervsuddannelser.  

 

I Jan Kleemanns svar på hvad han mener, er de unges opfattelse af erhvervsuddannelser, bliver 

der ikke lagt vægt på de konkrete idéer og holdninger, de unge har, men i højere grad hvordan de 

opnår deres opfattelse af erhvervsuddannelserne: ”[…] jeg tror mest, at man bliver præget af sine 

forældre og vores sådan samfund hele tiden” (Bilag 16). Herved støtter Jan Kleemann op om 

resultaterne af vores interviewundersøgelse med forældre, som i høj grad viste en 

overensstemmelse mellem de unges og forældres opfattelse af erhvervsuddannelser på flere 

områder. Kathrine Ekelund beskriver ligeledes måden, hvorpå forældrene forholder sig til deres 

børns uddannelsesvalg: De [forældrene] er mere forvirrede end alle andre tilsammen, synes jeg, 

fordi de i virkeligheden vil det bedste, og så er det, man kommer til at lave de der 

sort/hvid løsninger. Der er nogle mødre, som er enormt bange for, at deres børn, og fædre, ikke får 

noget, der er godt nok. De kører bare i den grad ned af det trygge, det safe og det sikre” (Bilag 17). 
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Vi vurderer, at denne beskrivelse af forældrenes opmærksomhed, der er rettet mod det sikre valg, 

kan sættes i relation til resultaterne fra vores interviewundersøgelse med forældre. Her finder vi 

en tendens til, at forældrene vejleder ud fra egen erfaring, hvilket, vi argumenterer for, er et 

udtryk for, at de vejleder ud fra det ”trygge, safe og sikre”. Samtidig vurderer vi, at denne 

tryghedssøgen også kan ses som en årsag til den generelle uvidenhed om erhvervsuddannelser, 

som mange af forældrene i interviewundersøgelsen udviser. 

 

4.3.2 Uoverensstemmelser  

På baggrund af erhvervsuddannelsernes kommunikerede, opfattede og ideelle/ønskede identitet, 

som er præsenteret i det ovenstående, vil vi i det følgende afsnit se nærmere på de 

uoverensstemmelser, der forekommer herimellem. I vores analyse heraf vil vi inddrage de mest 

fremtrædende frames blandt nyhedsmedierne og kampagnerne, som samtidig er påvist som 

værende betydningsfulde i forældrenes vejledning i forbindelse med de unges uddannelsesvalg. 

Disse udgør: Fagligt niveau, socialt miljø, fremtidsmuligheder og videreuddannelse samt 

lærepladser og lærlinge. 

 

4.3.2.1 Uoverensstemmelser mellem kommunikeret og opfattet identitet 

I den sekundære empiri om opfattelse af ungdomsuddannelser bliver det faglige niveau på 

erhvervsuddannelser set ned på (Juul, 2018; Østergaard-Thygesen, 2018), og samme mindre gode 

opfattelse identificerer vi hos halvdelen af interviewundersøgelsens forældre. Jan Kleemann 

erklærer sig enig i, at der en generel opfattelse af et lavt fagligt niveau (Bilag 16), hvilket indikerer 

en uoverensstemmelse i kampagnernes samt mediernes primære positive framing og den mindre 

gode opfattelse af niveauet på erhvervsuddannelser. Kathrine Ekelund giver derimod udtryk for en 

blandet opfattelse af det faglige niveau: ”Niveauet er for svingende fra erhvervsskole til 

erhvervsskole. Og det vil man jo ikke rigtig tale om” (Bilag 17). Kathrine Ekelunds udtrykker en 

opfattelse af, at det faglige niveau differentierer sig afhængigt af skolen, og derfor argumenterer 

vi for, at dette kan være en forklaring på, at nyhedsmedierne i en større grad framer på blandet 

vis. Jan Kleemanns syn på det faglige niveau er derimod positivt: ”[…] det er lige ind til, at man 

starter jo. Så finder man ud af, hov det er sgu svært” (Bilag 16). Vi argumenterer for, at opfattelsen 

af et lavt fagligt niveau står i relation til Østergaard-Thygesens (2018) undersøgelse, som viser, at 
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de unge føler, de må forsvare deres valg af en erhvervsuddannelse pga. omgivelsernes opfattelse 

af et lavt fagligt niveau. Kathrine Ekelund beskriver i den forbindelse: ”Så er der måske nogen, der 

gerne vil være håndværker, men de skammer sig over det, indtil de er blevet det” (Bilag 17). Den 

del, der vedrører følelsen af skam hos de unge i valget af en erhvervsuddannelse, bliver også 

italesat af Jan Kleemann: ”Det er der i hvert fald nogle, der skal [forsvare sit valg af 

erhvervsuddannelse], for det har vi hørt om, at der er nogle, der har valgt, de har fået at vide af 

deres folkeskolelærer, at ej men er du sikker på, at du ikke skal på gymnasiet, for du er jo så 

dygtig” (Bilag 16). Studiet af Juul (2018) finder netop, at det først og fremmest er elever med lave 

karakterer, som overvejer en erhvervsuddannelse. Dette understøtter Jan Kleemann i sin 

udtalelse, da skolelærerne ikke opfatter valget af en erhvervsuddannelse som passende for de 

dygtige elever. Samlet set finder vi en tydelig uoverensstemmelse mellem kampagnernes positive 

framing og tendensen til en generel negativ opfattelse af erhvervsuddannelsernes faglige niveau. 

Derimod kan mediernes delvise blandede italesættelse begrundes med det varierende faglige 

niveau fra skole til skole, som, Kathrine Ekelund vurderer, er reelt. Hermed er der i mindre grad 

uoverensstemmelser mellem nyhedsmediernes framing og den negative opfattelse blandt unge og 

forældre.  

 

Jan Kleemann udtrykker sig om det sociale miljø på erhvervsuddannelser på en måde, der kan 

sættes i relation til både den primære empiri om forældres opfattelse heraf og den sekundære 

empiri om unges opfattelse af ungdomsuddannelser (Juul, 2018; Pless et al., 2016), eftersom den 

baserer sig på en sammenligning med det sociale miljø på gymnasiale uddannelser: ”Og så er der 

det der fællesskab, det giver at gå på en gymnasial uddannelse. Man har tre år samme sted. 

Hvorimod at vælger man en erhvervsuddannelse, så ville man skulle skifte mellem at være ude i en 

virksomhed og være på skole, så man møder kun sine klassekammerater i kortere perioder […] det 

er sværere at have det sammenhold” (Bilag 16). Som tidligere beskrevet repræsenterer Jan 

Kleemann erhvervsskolerne, og dermed også den kontrollerede, positive framing blandt 

kampagnerne af det sociale miljø. Da Jan Kleemann i ovenstående citat taler det sociale miljø ned, 

identificerer vi en uoverensstemmelse mellem kampagnernes framing og opfattelsen blandt 

erhvervsskolens egne medlemmer i forhold til det sociale miljø. Morsing (1999) finder, at 

medierne har en stærk påvirkningsevne, som resulterer i en tendens blandt medarbejdere i 



 98/399 

organisationer, der nyfortolker deres opfattelse af arbejdspladsen som følge af medieomtale. I 

betragtning heraf argumenterer vi for, at mediernes blandede framing om emnet sandsynligvis har 

påvirket Jan Kleemanns opfattelse af det sociale miljø. Sammenholdt kan vi i nogen grad udlede en 

overensstemmelse mellem nyhedsmediernes delvise negative framing og den mindre gode 

opfattelse af det sociale miljø, som fremgår i interviewundersøgelsen med både forældre og Jan 

Kleemann. Omvendt er der en uoverensstemmelse mellem kampagnernes framing af det sociale 

miljø og opfattelsen blandt forældre, de unge og Jan Kleemann.  

 

I forbindelse med framingen af erhvervsuddannelsers fremtidsmuligheder herunder 

videreuddannelse har vi identificeret en positiv framing af dette i både nyhedsmedier og 

kampagner (Bilag 1 og 3). Kathrine Ekelund understøtter den positive italesættelse heraf: ”De skal 

vide, de her muligheder, der er som håndværker, er ret store. Fordi du kan både blive privat ansat, 

du kan blive offentligt ansat, du kan blive ansat som rådgiver, fordi du er håndværker” (Bilag 17). 

Jan Kleemann beskriver i den sammenhæng en generel opfattelse af, at erhvervsuddannelser låser 

mulighederne: ”[…] jeg tror ikke, at de unge mennesker er klar over, at det er jo, det er også bredt 

inden for de brancher […] man er jo ikke låst af det. Men det tror jeg, at der er nogle, der tror, altså 

siger, jamen jeg kan ikke forestille mig, at jeg skal vælge allerede som 15-16-årig, hvad det er for et 

job, jeg skal være” (Bilag 16). I vores analyse af framingens påvirkning på forældres rådgivning 

identificerer vi en uvidenhed omkring erhvervsuddannelsernes muligheder blandt størstedelen af 

forældrene. Eftersom Jan Kleemann og Kathrine Ekelund på samme vis vurderer, at der hersker en 

manglende viden om erhvervsuddannelsers muligheder, vurderer vi, at der er en 

uoverensstemmelse mellem framingen i både nyhedsmedierne og kampagnerne om de gode 

fremtidsmuligheder og opfattelsen heraf blandt forældre og de unge.   

 

I analysen af nyhedsmediernes framing finder vi i stor grad et varierende brug af betoninger på 

emnerne omkring lærepladser og lærlinge (Bilag 1). Kathrine Ekelund understøtter vores 

resultater i sin udtalelse herom: ”Jeg oplever, at der er en hel masse udsagn, det er ekstremt 

mudret at finde ud af, hvad er den reelle problemstilling” (Bilag 17). I vores interview med Jan 

Kleemann viser han desuden kendskab til de mere negative artikler om lærlinge- og 

lærepladsproblematikken: ”For langt de fleste er det ikke noget problem at finde en læreplads. […] 
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men så bliver vi engang imellem skudt lidt tilbage ved, at der så er nogle, der kommer i pressen, 

fordi de ikke har kunnet finde en osv.” (Bilag 16). På trods af at medierne har fremhævet lærlinge 

og lærepladser på den offentlige dagsorden, finder vi, at det blot er en enkelt informant, der 

udtrykker, at problematikken har påvirket den unges uddannelsesvalg. I den forbindelse vurderer 

vi alligevel, at framingen muligvis kan påvirke de unges og forældrenes fravalg af 

erhvervsuddannelser. Denne vurdering bakker både Jan Kleemann og Kathrine Ekelund op om, 

hvor Kathrine Ekelund beskriver de unges manglende lyst set i lyset af udfordringen med 

lærepladsernes korte forløb: ”Det her med at man som lærling har de her korttidsaftaler […] det 

må på en eller anden måde også gøre noget ved ens lyst til at vælge det her” (Bilag 17). Jan 

Kleemann tager derimod udgangspunkt i forældrene: ”Der i hvert fald også forældre, der bliver lidt 

skræmt over, at det ikke er så let at finde en plads til deres børn” (Bilag 16). Ud fra ovenstående 

argumenterer vi for, at både Jan Kleemann og Kathrine Ekelund understøtter vores resultater af 

nyhedsmediernes framing samt vurdering af den påvirkning, som problemet med lærlinge og 

lærepladser kan medføre på de unges og forældres fravalg af erhvervsuddannelser. Vi identificerer 

dermed en overensstemmelse mellem den uklare framing om lærlinge- og 

lærepladsproblematikken og den forvirrede opfattelse heraf, som Jan Kleemann og Kathrine 

Ekelund vurderer er en tendens blandt unge og forældre.  

 

Vi vurderer, at der i højere grad er overensstemmelse mellem opfattelsen af erhvervsuddannelser 

og nyhedsmediernes framing heraf, end der er mellem opfattelsen af erhvervsuddannelser og 

kampagnernes framing heraf. Derfor vil vi i det følgende se nærmere på nyhedsmediernes rolle i 

dannelsen af opfattelser blandt offentligheden, da flere studier (Gans, 1979; Hallahan, 1999; 

Tuchman, 1978) finder, at nyhedsmediernes framing kan være medvirkende til at skabe en 

bestemt virkelighedsopfattelse.   

 

Ifølge Kathrine Ekelund udgør medierne en stor rolle i kommunikationen omkring 

erhvervsuddannelser, hvilken, hun mener, ikke bidrager konstruktivt til problematikken: ”Jeg 

synes, medierne forholder sig alt for uinteressant til kerneproblematikken. De har et kæmpe stort 

ansvar for, at vi kommer videre i den her debat. […] Jeg synes, de reproducerer de budskaber, de 

får, fuldstændig ukritisk. Og jeg synes ikke, vi kommer videre […]. Der er slet ikke de der 



 100/399 

konstruktive forholdelser og refleksionsniveauer” (Bilag 17). På trods af at nyhedsmedierne i relativ 

stor grad har fremhævet erhvervsuddannelser på den offentlige dagsorden det seneste år, 

argumenterer vi for, at Kathrine Ekelunds frustrationer kan være grundet mediernes evne til at 

skabe en social virkelighed, som en række studier har konstateret (Gans, 1979; Hallahan, 1999; 

Tuchman, 1978). Som konkluderet italesætter nyhedsmedierne erhvervsuddannelser gennem 

meget varierende framing-perspektiver, hvorfor vi argumenterer for, at det kan være en 

udfordring for offentligheden at danne sig en opfattelse og forståelse af uddannelserne. Samtidig 

kan det medvirke, at opfattelsen og forståelsen bliver trukket i mange forskellige retninger. Den 

kerneproblematik, som Kathrine Ekelund mener, at medierne ikke forholder sig til, argumenterer 

vi for, kan være forbundet med den manglende indsigt, som Jan Kleemann oplever i mediebilledet 

og blandt journalister: ”I bund og grund forstår de måske ikke sammenhængen altid, og hvilke 

udfordringer der er at drive sådan en skole” (Bilag 16). På ironisk vis tyder det på, at den 

uvidenhed, som nyhedsmedierne selv italesætter på den offentlige dagsorden, også kan findes 

blandt medierne selv.  

 

Som følge heraf vurderer vi, at nyhedsmedierne gennem framing spiller en stor rolle i 

konstruktionen af det billede, offentligheden danner sig af erhvervsuddannelserne, hvilke flere 

forskere (Christensen et al., 2008; Grunig, 1993) betegner som et image. Et problem forbundet 

hertil er dog ifølge Kathrine Ekelund og Jan Kleemann, at nyhedsmediernes framing ikke er 

hensigtsmæssig i forhold til at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne (Bilag 16 og 17). I 

vores analyse af framingens påvirkning på forældre finder vi, at påvirkningen på opfattelsen af 

erhvervsuddannelser blot har fundet sted i mindre grad. For de informanter med viden om 

erhvervsuddannelserne vurderer vi, at det kan være mediernes meget blandede italesættelse, 

som skaber forvirring i dannelsen af opfattelsen og forståelsen for uddannelserne. Hertil bør det 

nævnes, at for de informanter, der ikke udviser viden om erhvervsuddannelser, kan det skyldes, at 

medierne ligeledes fremhæver andre ungdomsuddannelser på den offentlige dagsorden. Her kan 

en potentiel positiv italesættelse af disse medvirke til, at forældre anser en gymnasial uddannelse 

som det sikre valg og derfor undlader at undersøge muligheden for en erhvervsuddannelse. Dog er 

medierne ikke ene om at skabe denne opfattelse, men det sker derimod i samspil med andre 

aktører, såsom når omgangskredsen udsender tegn i form af deres opfattelse og handlinger, som, 
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Christensen et al. (2008) finder, er med til at danne et image. Udover den førnævnte manglende 

påvirkningsevne, som attribute framing har på emner med stort personligt engagement (Levin et 

al., 1998), er en mulig forklaring på årsagen til mediebeskrivelsernes manglende effekt på 

forældrenes opfattede image Grunigs (1993) teori om skemaer. Set i lyset af denne har forældrene 

en eksisterende, subjektiv viden om erhvervsuddannelser, som de bygger videre på, når ny 

information herom indtræffer. Problemet heri er, at denne viden om erhvervsuddannelser, som 

primært er negativt ladet, kan være skabt i en kontekst af ældre dato og derfor er svær at ændre 

på i en positiv retning. Hos flere af forældrene i interviewundersøgelsen fremgik det netop, at 

rådgivningen af de unge er baseret på egne erfaringer. Derfor argumenterer vi for, at forældrenes 

viden om erhvervsuddannelser i nogen grad stammer fra længere tilbage i hukommelsen. Denne 

forårsager, at den nye information herom bliver forvrænget i forældrenes forsøg på at tilpasse 

mediernes beskrivelser i det gamle skema med eksisterende viden. Herudover kan forældrenes 

eksisterende skemaer være en forklaring på Balmer & Greysers (2002) vurdering af, at det kan 

tage tid at ændre en opfattet identitet på trods af, at den aktuelle har ændret sig.   

 

Ifølge Grunig (1993) kræver det et symbolsk forhold, hvilket kan forstås som en opfattelse, for at 

påvirke det adfærdsmæssige forhold, der kan betegnes som at lave adfærdsændring. Hos nogle 

forældre er kendskabet til erhvervsuddannelser begrænset, hvilket har en indvirkning på, at der 

intet adfærdsmæssigt forhold eksisterer, da de unge ikke bliver præsenteret for muligheden i 

rådgivningen. Samtidig vurderer vi, at hos de forældre med et symbolsk forhold i form af en 

negativ opfattelse af erhvervsuddannelser kræves i første omgang en ændring af opfattelsen. 

Derefter kan det adfærdsmæssige forhold påvirkes, som vil komme til udtryk, når forældre 

begynder at inddrage muligheden for en erhvervsuddannelse i deres rådgivning.  

 

Balmer & Greyser (2002) klargør, at den brede befolknings italesættelse af en organisation, 

ligeledes udgør en form for ukontrollerbar kommunikation, som kan påvirke organisationens 

identiteter. I den pågældende analyse repræsenterer erhvervsuddannelserne den omtalte 

organisation, imens forældrene udgør den brede befolkning. Italesættelsen af 

erhvervsuddannelser bliver kommenteret på af Kathrine Ekelund: ”Jeg oplever, at der er mange 

stemmer […] selv når de prøver at forsvare det, er det hele tiden en negativ diskurs. Det er hele 
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tiden forsvar eller angreb, der bliver ikke talt i konstruktive sammenhænge. […] der er en eller 

anden form for fejlkommunikation, det er ikke kun et sted fra, det er hele den måde, vi har vi 

bygget vores samtaler op, hvordan vi taler om erhvervsuddannelserne, men ikke kun dem, men 

uddannelsessystemet” (Bilag 17). Ifølge Kathrine Ekelund hersker der en samfundsdiskurs, som 

hun mener, der på samme vis som nyhedsmediernes italesættelse ikke er konstruktiv med henblik 

på at få flere unge til erhvervsuddannelserne. Hun argumenterer for, at problemet ligger i den 

fejlagtige måde at kommunikere omkring uddannelser i sin helhed. Jan Kleemann ser også et 

problem i måden, hvorpå der tales om uddannelse: ”Jeg tror, at der er en image-udfordring med, 

at det er flottere at blive læge, end det er at blive tømrer. Og så tror jeg, at hvis man tager det 

generelt set over hele befolkningen, så er der stadigvæk et hierarki i det” (Bilag 16). Ud fra 

ovenstående udtalelser argumenterer vi for, at der er en tendens til en negativ diskurs i 

offentligheden, som bidrager til et dårligt image og unyttigt uddannelseshierarki. Sidstnævnte 

understøtter studiet af Juul (2018), som påpeger, at der findes et hierarki mellem 

ungdomsuddannelser, hvor erhvervsuddannelser befinder sig i bunden. Samtidig ser vi også en 

lighed i Jan Kleemanns og Juuls (2018) vurdering af, at hierarkiet ikke er noget nyt, men har 

eksisteret i en årrække. Vi argumenterer for, at hierarkiet, som ifølge forskeren Juul (2018) og Jan 

Kleemann eksisterer i den brede befolkning, er et udtryk for en tendens til en 

virkelighedsopfattelse af erhvervsuddannelser, som dermed er en del af uddannelsernes image. På 

den baggrund vurderer vi, at der er opstået en institutionalisering, som Arbnor & Bjerke (1997) 

beskriver, som når flere individer overtager en kategoriseret opfattelse. I dette tilfælde er 

bundplaceringen i hierarkiet af ungdomsuddannelser den kategoriserede opfattelse af 

erhvervsuddannelser, som er blevet overtaget af flere i befolkningen. Set i lyset af Jan Kleemanns 

og Juuls (2018) konstatering af uddannelseshierarkiets længere varighed, anser vi, at 

erhvervsuddannelser er underkastet et negativt omdømme, som beskrevet af Balmer (1999).  

  

4.3.2.2 Uoverensstemmelser mellem kommunikeret og ideel/ønsket identitet 

I erhvervsuddannelsesreformen er der lagt vægt på det faglige niveau med henblik på at hæve 

dette (Regeringen et al., 2014), hvilket er berørt på flere forskellige måder. Det første tiltag 

angående det faglige niveau er klare adgangskrav, idet der er indført et adgangskrav på et 

karaktergennemsnit på 02 i dansk og matematik for at blive optaget på erhvervsuddannelserne 
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(Regeringen et al., 2014). Endvidere beskriver reformen et ønske om mere og bedre undervisning 

(Regeringen et al., 2014). Kathrine Ekelund understøtter vigtigheden af dette, da hun vurderer, at 

det faglige niveau på skolerne er for svingende (Bilag 17). Jan Kleemann fortæller i forlængelse 

heraf, at der på erhvervsskolen EUC Syd er stor bevidsthed om og fokus på at tilbyde kvalificeret 

undervisning (Bilag 16). Vi vurderer, at kampagnerne understøtter målet om et højt fagligt niveau, 

da de alle italesætter dette, hvilket f.eks. ses i video 2 i Ny Mesterlære: “Man lærer en masse. 

Fagskolerne er utroligt gode” (Bilag 2). Vi argumenterer for, at der er en overensstemmelse 

mellem kampagnernes positive fremstilling af det faglige niveau og ønsket om et højt fagligt 

niveau. I nyhedsmedierne fremstår ligeledes en overvejende positiv betoning af det faglige niveau 

på erhvervsuddannelserne (Bilag 1). Dog bør det understreges, at en stor andel af artiklerne har en 

blandet betoning af det faglige niveau (Bilag 1). På baggrund heraf vurderer vi, at der i mindre grad 

findes en uoverensstemmelse mellem mediernes delvise blandede framing og ønsket om et 

forbedret fagligt niveau på erhvervsuddannelser. Endvidere kan det nævnes, at Juul (2018) 

argumenterer for, at indførelsen af adgangskravet kan opfattes som et signal af et dårligt fagligt 

niveau sammenlignet med de gymnasiale uddannelser, da de har et højere adgangskrav. Derfor 

vurderer vi, at indførelsen af det lave adgangskrav til erhvervsuddannelserne i sig selv kan være en 

uoverensstemmelse, da dette kan signalere et dårligt fagligt niveau, selvom hensigten er det 

modsatte. Dermed er der en uoverensstemmelse mellem hensigten med tiltaget og den 

opfattelse, det kan lede til blandt de unge og forældre.   

 

Et andet emne, som både er berørt i kampagnerne, nyhedsmedierne og reformen, er det sociale 

miljø på erhvervsuddannelser. I reformen beskrives det, at der skal etableres et attraktivt 

ungdomsuddannelsesmiljø, hvor der især lægges vægt på, at de unge er omgivet af andre unge på 

samme alder – både i klasserne, under grundforløbet og ved at etablere campusmiljøer 

(Regeringen et al., 2014). Især campusmiljøerne understøtter Kathrine Ekelund, der fortæller, at 

dette kan være medvirkende til, at de unge får mulighed for at dyrke det sociale i pauserne (Bilag 

17). Jan Kleemann giver ikke udtryk for et modsatrettet ønske, men ytrer en betænkelighed i 

forhold til, om dette er muligt (Bilag 16). Denne betænkelighed består i erhvervsuddannelsernes 

opbygning, hvilket gør det svært at etablere sådanne miljøer, da eleverne ofte er ude i 

virksomhederne (Bilag 16). Med henblik på kampagnerne argumenterer vi for, at de understøtter 
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ønsket om at beskrive et godt socialt miljø. I kampagnerne fokuseres der også på det sociale miljø, 

som eleverne færdes i, når de er i virksomhedspraktik. Dette kommer til udtryk i video 5 i 

Muligheder i virkeligheden: ”Jeg har det rigtig godt med mine kollegaer her på mit arbejde, […] og 

det er også nogle, jeg har lyst til at være sammen med i min fritid” (Bilag 2). På den baggrund 

vurderer vi, at der er overensstemmelse mellem ønsket om at have et godt socialt miljø og 

kampagnernes fremstilling af dette. I nyhedsmediernes fremstilling af det sociale miljø findes dog 

en meget blandet betoning, imens der også forekommer både positive og negative artikler om det 

sociale miljø på erhvervsuddannelserne (Bilag 1). Derfor vurderer vi, at der er en 

uoverensstemmelse mellem nyhedsmediernes meget forskelligartede framing af det sociale miljø 

og ønsket om et attraktivt socialt miljø på erhvervsuddannelser.  

 

Fokus på videreuddannelsesmuligheder bliver også betegnet som et af tiltagene, der kan forbedre 

erhvervsuddannelsernes attraktivitet (Regeringen et al., 2014). Dette ønske bekræftes af både Jan 

Kleemann og Kathrine Ekelund, der giver udtryk for, at en erhvervsuddannelse fører til mange 

karrieremuligheder (Bilag 16 og 17). Hertil vurderer vi, at det ønskede fokus på 

videreuddannelsesmuligheder understøttes af kampagnerne, hvilket illustreres i video 8 i 

kampagnen Gør noget: “Jeg drømmer om at læse videre til bygningskonstruktør” (Bilag 2). Dermed 

vurderer vi, at der er overensstemmelse mellem framingen af fremtidsmuligheder i kampagnerne 

og ønsket om øget fokus på videreuddannelsesmuligheder. Ligeledes framer nyhedsmedierne 

hovedsageligt vha. en positiv tone herom, hvorimod de resterende artikler er blandede i 

betoningen (Bilag 1). På baggrund heraf vurderer vi, at der i høj grad er overensstemmelse mellem 

nyhedsmediernes fremstilling af mulighederne for videreuddannelse og det ønskede fokus herpå.   

 

Endvidere berører reformen behovet for en fokuseret vejledningsindsats, så alle unge får et godt 

kendskab til uddannelserne og deres muligheder (Regeringen et al., 2014). I den forbindelse 

beskriver Jan Kleemann, at erhvervsskolerne stræber efter at komme i kontakt med alle 

folkeskoleelever for at introducere dem til erhvervsuddannelserne (Bilag 16). Dog peger en række 

undersøgelser (Danmarks Evalueringsinstitut, 2019; Juul, 2018; Østergaard-Thygesen, 2018; Pless 

et al., 2016; Thomsen & Bom, 2019) på, at gymnasiet anses som det sikre valg med flest 

muligheder. Samtidig finder Østergaard-Thygesen (2018), at manglende kendskab til og fordomme 
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om erhvervsuddannelser får gymnasiet til at fremstå som det bedste valg. Som tidligere nævnt har 

kampagnerne fokus på de muligheder, som en erhvervsuddannelse giver, og de introducerer 

samtidig til de mange forskellige typer af erhvervsuddannelser, der findes ved at fremstille f.eks. 

både tækker, stenhugger og frisør (Bilag 2). Derfor vurderer vi, at kampagnerne understøtter 

målet om, at de unge skal have et godt kendskab til uddannelserne og deres muligheder. Hermed 

udleder vi en overensstemmelse mellem kampagnernes framing og målet om større kendskab til 

erhvervsuddannelsernes muligheder. Set i lyset af at både den primære empiri (Bilag 13) og 

sekundære empiri (Østergaard-Thygesen, 2018) viser en uvidenhed herom og de blandede 

beskrivelser i nyhedsmedierne (Bilag 1), argumenterer vi for, at det ikke er lykkedes at 

kommunikere tilstrækkeligt om erhvervsuddannelsernes muligheder. Af den årsag vurderer vi, at 

der er en uoverensstemmelse mellem målet om større kendskab til erhvervsuddannelsers 

muligheder og den utilstrækkelige kommunikation herom.  

 

Desuden fokuserer reformen på, at vejledningsindsatsen også skal være målrettet forældrene 

(Regeringen et al., 2014). Jan Kleemann beskriver i den forbindelse, at erhvervsskolerne primært 

er i kontakt med forældre i forbindelse med informationsmøder og lign. (Bilag 16). Ligeledes 

fortæller Kathrine Ekelund, at Dansk Håndværks organisationstype medfører, at de ikke har 

kontakt med forældre i forbindelse med de unges uddannelsesvalg (Bilag 17). Dog efterspørger 

Kathrine Ekelund en oplysningskampagne til de unges familie: ”Så jeg tror vi mangler en til far, og 

en til mor og far og til bedstefar. Vi mangler endnu flere af den slags kampagner, og vi kan gøre 

forældrene langt mere trygge i, at deres børn faktisk skal have lov til at kunne træffe deres eget 

valg” (Bilag 17). På samme vis efterspørger informant 1, at forældrene blev en større del af 

vejledningen og processen i forbindelse med de unges uddannelsesvalg: ”[…] det foregår alt 

sammen i skoletiden, så der er vi forældre faktisk ikke involveret i det, kan man så sige. Selvom det 

måske egentlig var en god ting, hvis man var det” (Bilag 5). Dermed finder vi, at både Jan 

Kleemann, Kathrine Ekelund og en forælder giver udtryk for, at forældre er tænkt ind i 

vejledningsindsatsen i et utilstrækkeligt omfang. På baggrund heraf vurderer vi, at der er en 

uoverensstemmelse mellem ønsket om at inddrage forældre i vejledningsindsatsen og 

kommunikationen til disse om erhvervsuddannelserne og deres muligheder. 
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Slutteligt retter reformen opmærksomhed på behovet for at skabe lærepladser (Regeringen et al., 

2014). Dette behov understøttes i særdeleshed af Kathrine Ekelund, der siger: ”[…] det her med at 

man som lærling har de her korttidsaftaler, ind og på skolen og ud igen, og du ved ikke om du har 

en uddannelse at falde tilbage på […] det hjælper bare ikke nogen af de lærlinge, der står og har 

det her enormt usikre uddannelsesforløb foran sig” (Bilag 17). Hertil beskriver både Kathrine 

Ekelund og Jan Kleemann, at medierne er med til at skabe en opfattelse af, at der er stor mangel 

på lærepladser på trods af, at det i mange tilfælde ikke er korrekt, hvilket kan afskrække nogle 

unge fra at vælge en erhvervsuddannelse (Bilag 16 og 17). Jan Kleemann fremstiller det således: 

”For langt de fleste er det ikke noget problem at finde en læreplads. Og det skal vi jo være gode 

nok til hele tiden at synliggøre. Men så bliver vi engang imellem skudt lidt tilbage ved, at der så er 

nogle, der kommer i pressen, fordi de ikke har kunnet finde en osv.” (Bilag 17). Analysen af 

nyhedsmediernes framing viser et varierende brug af positive, negative og blandede betoninger 

omkring lærepladser (Bilag 1). Vi vurderer, at der forekommer en uoverensstemmelse mellem 

ønsket om flere lærepladser og mediernes forskelligartede framing. Kampagnerne berører ikke 

emnet om lærepladser, hvorfor vi ikke kan lave en vurdering af forholdet herimellem. Dog antyder 

ovenstående udtalelse fra Jan Kleemann, at erhvervsskolerne kunne forbedre deres 

kommunikation om de reelle muligheder for at få lærepladser. Af den grund argumenterer vi for, 

at den manglende opmærksomhed på muligheden for lærepladser kan indikere en form for 

uoverensstemmelse, da der er en utilstrækkelig kommunikation i forhold til at opnå målet. 

 

På samme vis som i ovenstående afsnit om uoverensstemmelser mellem den kommunikerede og 

ønskede identitet, identificerer vi ligeledes i uoverensstemmelser mellem framingen og 

opfattelsen. Vi argumenterer for, at uoverensstemmelserne mellem opfattelsen og framingen af 

erhvervsuddannelser kan være medvirkende til, at reformens målsætninger for 

erhvervsuddannelserne ikke indfries. Vi vurderer, at uoverensstemmelserne mellem framingen og 

opfattelsen kan være forbundet med uoverensstemmelserne, der forekommer mellem framingen 

og reformens målsætninger, hvor mediernes framing især afviger fra reformens ønsker.  

 

Som konkluderet hersker der et image-problem tilknyttet erhvervsuddannelserne. For at kunne 

opbygge eller forbedre et image forklarer Grunig (1993), at de symbolske og adfærdsmæssige 
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forhold skal stemme overens. I det symbolske forhold kræver det at forbedre forholdet til 

offentligheden, eftersom vi identificerer en uvidenhed og ufordelagtige opfattelser omkring 

erhvervsuddannelser iblandt forældre. Herefter kan det lede til et adfærdsmæssigt forhold, som 

kan indfri reformens målsætninger, når unge og forældre har øget kendskabet til og skabt sig 

positive indtryk af erhvervsuddannelserne og deres muligheder – som vil kunne ses i et øget antal 

af ansøgere hertil. Dette vil kræve et arbejde med at opbygge en bedre relation til medierne, 

eftersom Jan Kleemann og Kathrine Ekelund vurderer, at de forholder sig ukritiske til og uvidende 

omkring erhvervsuddannelser (Bilag 16 og 17), hvilket, vi argumenterer for, er problematisk, da de 

har evnen til at påvirke offentlighedens sociale virkelighed (Gans, 1979; Hallahan, 1999; Tuchman, 

1978). Vi vurderer, at det især er mediernes tvetydige framing af erhvervsuddannelser, der er 

medvirkende til at skabe uoverensstemmelser mellem reformens målsætninger og framingen af 

erhvervsuddannelserne. På baggrund af mediernes påvirkningsevne vurderer vi, at denne 

uoverensstemmelserne kan påvirke erhvervsuddannelsernes image og dermed søgningen til 

erhvervsuddannelserne i en negativ retning.  

 

4.3.3 Delkonklusion  

Vi konkluderer, at der forekommer uoverensstemmelser mellem nyhedsmediers og kampagners 

framing af erhvervsuddannelser og opfattelsen heraf blandt forældre. Disse vedrører især det 

faglige niveau og fremtidsmulighederne, herunder videreuddannelse, da den henholdsvis negative 

og ikkeeksisterende opfattelse herom ikke stemmer overens med den primære positive 

italesættelse af de to emner. På den anden side konkluderer vi, at der er overensstemmelser 

mellem nyhedsmediernes måde at frame det sociale miljø samt mulighederne for lærepladser og 

opfattelsen heraf blandt forældre. Her ser vi en sammenhæng mellem nyhedsmediernes 

forskelligartede framing, som, vi vurderer, kan føre til forvirring og skabe den herskende negative 

opfattelse iblandt forældre.  

 

Hertil konkluderer vi, at der findes uoverensstemmelser mellem nyhedsmediernes framing af 

erhvervsuddannelser og reformens målsætninger. Vi vurderer dette på baggrund af, at 

nyhedsmedierne italesætter disse emner meget forskelligartet, hvilket ikke understøtter målet om 

at gøre erhvervsuddannelserne attraktive. I forlængelse heraf argumenterer vi for, at 
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nyhedsmedierne har en vigtig rolle i konstruktionen af forældrenes opfattelse af 

erhvervsuddannelserne. Vi vurderer, at nyhedsmediernes tvetydige italesættelse kan medvirke, at 

det er vanskeligt for forældrene at danne sig en klar opfattelse af og forståelse for 

erhvervsuddannelserne, hvilket bidrager til et dårligt image og unyttigt uddannelseshierarki af 

disse. Eftersom nyhedsmediernes framing ikke til fulde stemmer overens med opfattelsen og det 

tilhørende image blandt forældre, argumenterer vi for, at forklaringen herpå kan være, at 

forældrenes negative viden om erhvervsuddannelser i nogen grad stammer fra ældre dato. Derfor 

kan denne viden være svær at ændre på i en positiv retning.  

 

Slutteligt vurderer vi, at nyhedsmediernes tvetydige italesættelse af erhvervsuddannelserne kan 

være årsagen til de uoverensstemmelser, der er identificeret mellem framingen af 

erhvervsuddannelser og reformens målsætninger. Af den grund argumenterer vi for, at 

nyhedsmediernes framing fører til de identificerede uoverensstemmelser mellem framingen af 

erhvervsuddannelser og opfattelsen heraf. Dette ser vi som en af de mulige årsager til, at 

regeringens målsætning for ansøgningstallet for erhvervsuddannelser i 2020 ikke blev indfriet. 

Derfor vurderer vi, at det kræver en forbedring af det symbolske forhold til forældre, da dette kan 

lede til en forbedring af det adfærdsmæssige forhold, som bevirker, at forældrene vil rådgive de 

unge til at vælge erhvervsuddannelserne. Vi argumenterer for, at det i særdeleshed er centralt at 

opbygge et bedre forhold til medierne, da disse har stor påvirkning på offentlighedens opfattelse 

af erhvervsuddannelserne.   

 

5 Anbefaling  

I dette afsnit vil vi på baggrund af de indsigter, vi har tilegnet os gennem vores analyse, frembringe 

en anbefaling til, hvordan erhvervsuddannelsernes negative image og manglende attraktivitet kan 

forbedres ved hjælp af kommunikation. Som klargjort er det en interesse blandt politikere, 

erhvervsskoler og fagorganisationer at gøre en erhvervsuddannelse til det foretrukne valg blandt 

flere unge, hvorfor vi anser anbefalingen som relevant for alle disse parter. Et længerevarende 

negativt image kan være en udfordring at ændre på (Christensen et al., 2008), hvilket dermed 

kræver indsatser på flere områder. I det følgende vil vi præsentere væsentlige forhold, som, vi 

vurderer, bør indtænkes i kommunikationen om erhvervsuddannelser. I vores anbefaling 
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inddrager vi teorien om key messages, da den tager udgangspunkt i formidlingen af konkrete 

budskaber, som en organisation ønsker at lade offentligheden vide, forstå og handle efter (Carroll 

et al., 2014). I tråd med vores argument for, at det er nødvendigt at opbygge et bedre forhold til 

medierne, vedrører teorien arbejdet med tredjeparter såsom medierne, der viderebringer de 

ønskede budskaber til befolkningen (Carroll et al., 2014). Gennem medierne kan 

erhvervsuddannelserne dermed kommunikeres på en tillidsvækkende måde grundet deres rolle i 

og påvirkning på samfundet, som modtagerne vil opfatte og huske på den måde, det var tiltænkt.      

 

Som bekendt har reformen for erhvervsuddannelser opstillet målsætninger, der vedrører en 

procentvis større søgning til uddannelserne (Regeringen et al., 2014). Her bør det understreges, at 

reformens målsætning i form af adfærdsændring blandt unge kan anses som det ultimative mål. 

Dette kræver imidlertid en række delmål, der arbejder på forskellige niveauer, før det ultimative 

kan opnås. I tråd med de konklusioner, vi har gjort os omkring uoverensstemmelserne mellem 

framingen og opfattelsen af erhvervsuddannelser, som eksisterer hos unge og deres forældre, 

kræver det i første omgang at arbejde med det symbolske forhold, som allerede identificeret. 

Første delmål vil derfor involvere opbygning af kendskab, opfattelser og fordomme, som tilhører 

erhvervsuddannelser. I henhold til teorien om key messages vil fokus være på information og 

herunder den del, der vedrører uddannelse (Carroll et al., 2014). Vi argumenterer for, at arbejdet 

med disse indsatser ikke blot vil kræve uger eller få måneder, men derimod bør planlægges efter 

en længerevarende periode. En begrundelse herfor er det vidensskema for erhvervsuddannelser, 

der forekommer blandt den del af befolkningen, som i nogen grad har et kendskab eller viden. Her 

klargør teorien, at det tager tid at ændre på allerede etableret subjektiv viden (Grunig, 1993). Af 

den årsag argumenterer vi for, at kommunikationsplanlæggeren bør opstille konkrete 

kommunikationshjælpemål, der kan måle, hvorvidt der sker ændringer blandt målgruppens 

kendskab, opfattelser og holdninger til erhvervsuddannelser. Først når målsætningerne herfor er 

indfriet, er det vores anbefaling at påbegynde arbejdet med det adfærdsmæssige forhold som det 

andet delmål. Med henblik på teorien er tanken her at sætte fokus på kommunikation af 

budskabstypen mobilisering (Carroll et al., 2014). Ved at informere omkring begivenheder bliver 

der i højere grad lagt op til en invitation til at inddrage befolkningen i aktiviteter, der kan bidrage 

til at forstærke kendskabet til og opfattelsen af erhvervsuddannelser. På samme vis som det første 
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delmål bør initiativerne finde sted gentagende gange for herefter at kunne måle effekten af disse 

initiativer. På længere sigt kan det skabe det ønskede adfærdsmæssige forhold, som kan indfri 

reformens ultimative mål om flere ansøgere til erhvervsuddannelserne.   

 

I vores analyse af uoverensstemmelser mellem framingen og opfattelsen af erhvervsuddannelser 

identificerer vi, at de unge og deres forældre enten mangler viden eller har negativ opfattelse af 

fremtidsmulighederne, det faglige niveau og det sociale miljø. Derfor vurderer vi, at disse temaer 

kan kommunikeres gennem en oplysningskampagne, hvor delmålet er at bidrage med viden og 

dermed påvirke opfattelsen af erhvervsuddannelserne, som kan lede til det ultimative mål om 

flere ansøgere hertil. Vi argumenterer for, at de eksisterende kampagner er fordelagtige med 

henblik på deres medtagen af ovenstående emner, eftersom de fremstår som vigtige for de unge i 

deres uddannelsesvalg og for forældrene i vejledningen heraf. Dog har vi identificeret, at 

forældrene blot i mindre grad er eksponeret for kampagnerne. Dette finder vi problematisk, da 

forældrene udgør en vigtig influent på uddannelsesvalget, og derfor anbefaler vi, at de i et større 

omfang bør tænkes ind i kommunikationsplanlægningen. Både Jan Kleemann, Kathrine Ekelund og 

erhvervsuddannelsesreformen understøtter, at forældrene i højere grad skal tænkes ind i 

kommunikationen om erhvervsuddannelser og deres muligheder. Af den grund argumenterer vi 

for, at budskaberne bør formidles på kanaler, hvor både forældre og de unge er tilstede f.eks. på 

Facebook, Instagram, i TV og outdoor. Vi anbefaler hertil, at der afsættes et stort budget til 

formidling af kampagnen, da det er nødvendigt, at målgruppen eksponeres gentagne gange for 

budskabet for at opnå den ønskede effekt.  

 

Endvidere skal det understreges, at kommunikationen bør understøttes med en PR-indsats, hvor 

der løbende skal arbejdes med forholdet til medierne for at sikre, at de kommunikerer fordelagtigt 

i henhold til kommunikationsmålet. Som konkluderet har nyhedsmedierne det seneste år sat fokus 

på erhvervsuddannelser på den offentlige dagsorden, hvilket vi ser som en fordel, der bør 

udnyttes til det positive. I henhold til Carroll et al. (2014) kræver det et skift fra outputs i form af 

omfanget af medieomtaler til outcomes, som vil synliggøres i ændringen af de unge og forældres 

viden og holdninger til erhvervsuddannelser og endeligt søgningen til erhvervsuddannelser. Derfor 

anbefaler vi, at de klargjorte interessenter rækker ud til medierne med henblik på, at de kan 
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formidle de konkrete budskaber omhandlende uddannelse og mobilisering til befolkningen. Helt 

specifikt vil det være afgørende, at kampagneafsenderne kontakter nyhedsmedierne i forbindelse 

med lancering af oplysningskampagnen, så medierne kan bidrage til at formidle budskaberne på 

den offentlige dagsorden. Derudover vil det være fordelagtigt for f.eks. erhvervsskolerne løbende 

at informere medierne om “de gode historier” og aktuelle begivenheder for at udvikle et godt 

forhold til journalisterne og dertilhørende medier. Dette bør gøres som et forsøg på at minimere 

det store antal af artikler med blandede betoninger og dermed lade de gode historier føre til en 

mere positiv tone i artiklerne om erhvervsuddannelser. Vi anerkender dog, at der en risiko 

forbundet med at række ud til medierne, hvilket består i, at der kan forekomme misfortolkninger 

eller andre uhensigtsmæssige ændringer i kommunikationen. Det kan medføre, at 

kommunikationen får en modsat effekt end ønsket. Omvendt opfattes kommunikation fra 

medierne mere troværdigt (Carroll et al., 2014), hvorfor det anses som anbefalelsesværdigt at 

benytte disse til at formidle budskaberne. I forlængelse heraf argumenterer vi for, at desto bedre 

et forhold, der er opbygget til medierne, desto mindre er risikoen for, at budskaberne misforstås.  

 

6 Kritisk refleksion  

I det følgende vil vi diskutere de kritiske refleksioner, som vi har gjort os i forbindelse med 

udarbejdelsen af specialet. Vores valg af afgrænsning, teorier, metoder og empiri har haft 

indflydelse på vores resultater. Derfor vil den kritiske refleksion bidrage til et mere nuanceret 

billede af de resultater, som vi har opnået, ved at diskutere de konsekvenser, som vores til- og 

fravalg har på resultaterne.  

 

Vores forforståelse har indflydelse på, hvordan vi har opbygget dette studie og fortolkningen af de 

resultater, vi har fået. I forlængelse heraf bør det nævnes, at vi begge har taget en almen 

studentereksamen, hvilket har indflydelse på vores forforståelse og den måde, vi ser på 

uddannelsessystemet. Vores egen uddannelsesbaggrund medfører, at vi har stor indsigt i det 

almene gymnasium, men vi har et begrænset kendskab til og dermed fordomme om 

erhvervsuddannelserne. Desuden har vi ikke indsigt i, hvordan det som forælder er at rådgive et 

barn i forbindelse med et uddannelsesvalg, hvorfor vores forforståelse bærer præg af, hvordan vi 

selv er blevet rådgivet i forbindelse med vores egne uddannelsesvalg. Grundet vores forforståelse 
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kan det have medført, at vi har påvirket undersøgelsen i en bestemt retning, da vi har søgt at få 

bekræftet vores forforståelse og dermed påvirket vores resultater. Vi har dog stræbet efter at 

forholde os objektivt til den viden, vi har fået og sætte os i informanternes sted.  

 

I søgningen efter forskningslitteratur fremgik der ingen studier, der beskæftiger sig med 

kommunikationen omkring uddannelsesvalg. Derfor har vi benyttet generelle teorier om agenda-

setting, framing og image til at belyse genstandsfeltet. Vi vurderer, at disse teorier har været 

fordelagtige til at analysere nyhedsmediernes og kampagnernes italesættelse af 

erhvervsuddannelser og forældres opfattelse heraf. Da vi fandt begrænset forskning om unges 

uddannelsesvalg, har vi derfor benyttet os af sekundær empiri i form af analyser og rapporter fra 

danske analyse-, forsknings- og evalueringsinstitutter. Vi er opmærksomme på, at disse 

undersøgelser er udført med et andet formål end det, vi anvender dem til, hvilket kan have 

påvirket vores undersøgelser, da vi har brugt konklusionerne derfra til at forklare vores resultater. 

Analyserne og rapporterne er dog gennemført for at undersøge unges uddannelsesvalg samt 

fravalget af erhvervsuddannelser, hvilket i høj grad understøtter formålet med denne afhandling, 

og derfor vurderer vi, at de kan bidrage til at belyse vores genstandsfelt. 

 

I udførelsen af vores indholdsanalyse har vores sampling blot baseret sig på nyhedsartikler, hvor 

der i titlen fremgår ordet “erhvervsuddannelse”. Dette blev gjort for at indskrænke datafeltet til 

de mest relevante nyhedsartikler, da vi anser “erhvervsuddannelse” som det mest centrale for 

denne afhandlings problemfelt. Omvendt har dataindsamlingsmetoden konsekvens for, at andre 

relevante nyhedsartikler om erhvervsuddannelser ikke indgår i vores resultater. Eksempler på 

søgetermer, der herudover kunne være relevante, er “erhvervsskole”, “erhvervsuddannede” og 

“faglært”. Dog vurderer vi, at søgningen på ordet erhvervsuddannelse giver et tilstrækkeligt 

indblik i framingen af erhvervsuddannelser, hvorfor vi anser vores resultater som værende 

repræsentative.  

 

Valget af én enkel søgeterm kan være en forklaring på, at vi i vores analyse af framingens 

påvirkning på forældres rådgivning blot i mindre grad har haft en effekt på forældrenes opfattelse 

af erhvervsuddannelser. Vi vurderer, at det er sandsynligt, at den hovedsagelige negative 
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opfattelse, der optræder i vores interviewundersøgelse med forældre, kan være skabt af artikler 

som ikke medtaget i dataindsamlingen af nyhedsmediernes italesættelse af erhvervsuddannelser. 

Vi argumenterer vi for, at disse både kan udgøre nyhedsartikler om erhvervsuddannelser alene, 

men samtidig også artikler der italesætter andre ungdomsuddannelser enten for sig eller 

sammenlignet med hinanden. Som tidligere nævnt kan framingen i artikler herom være 

forklaringen på, at vores resultater af mediernes framing ikke til fulde stemmer overens med den 

opfattelse, der fremgår heraf. Derfor kunne det også være relevant at lave en undersøgelse af 

framingen af de andre ungdomsuddannelser for at analysere, hvorvidt denne framing kan ligge til 

grund for forældrenes opfattelse. Da vi har afgrænset dette studie til udelukkende at undersøge 

framingen af erhvervsuddannelser, har vi valgt ikke at undersøge framingen af de andre 

ungdomsuddannelser. Vi erkender dog, at dette kunne have givet en dybere forståelse for 

forældrenes opfattelse af erhvervsuddannelserne.     

 

I udførelsen af den tematiske analyse har vi benyttet kampagner, der er lanceret inden for de 

sidste fem år, imens analysen af nyhedsmediernes artikler dækker det seneste år. Af den grund 

kan det give et forkert billede af, hvordan der i dag kommunikeres omkring 

erhvervsuddannelserne sammenlignet med for fem år siden. På den anden side er kampagnerne 

stadig aktive, og dermed anses de som relevante for specialets problemfelt. Da vi har ønsket at få 

et aktuelt billede af nyhedsmediernes fremstilling af erhvervsuddannelserne og deres image, 

vurderer vi, at denne tidsramme er fordelagtig. I forlængelse heraf bør det nævnes, at 

kampagnerne primært henvender sig til de unge, og da resultaterne peger på et begrænset 

kendskab iblandt forældrene til kampagnernes frames, forekommer det usandsynligt, at de er 

blevet eksponeret for disse. Set i lyset af dette vurderer vi, at det kan diskuteres, hvorvidt vi har 

formået at undersøge det, der var hensigten med undersøgelsen. Dog har vi vurderet, at det er 

relevant at medtage kampagnerne, da de kunne givet et indblik i, hvorvidt forældrene har tilegnet 

sig de opfattelser, som er ønsket i erhvervsuddannelsesreformen, da forældrene netop er centrale 

i påvirkningen af de unges uddannelsesvalg. 

 

Med henblik på interviewundersøgelsen af forældrenes opfattelse af erhvervsuddannelser og 

deres rådgivning har vi indsamlet vores empiri kvalitativt. Dog erkender vi, at der kan være 



 114/399 

udfordringer med udelukkende at benytte kvalitative undersøgelsesmetoder, da det ikke giver 

mulighed for at generalisere. Ved at udføre en kvantitativ undersøgelse, f.eks. en 

spørgeskemaundersøgelse, ville det være muligt at undersøge den brede befolknings måde at 

rådgive på i valget af ungdomsuddannelse, hvilket i højere grad havde tilladt at generalisere vores 

resultater på baggrund af en population. Hvis vi havde lavet en kvantitativ undersøgelse, havde 

det dog ikke været muligt at undersøge forældrenes livsverden og få en dybere forståelse for 

deres subjektive opfattelser og holdninger til ungdomsuddannelserne og uddannelsesvalget. Vi 

finder derfor vores metoder tilstrækkelige til at give et nuanceret billede af, hvorvidt forældrene 

er påvirket af framingen af uddannelsesvalg, og hvordan dette påvirker deres vejledning i 

forbindelse med deres børns uddannelsesvalg. 

 

I vores enkeltinterviews har vi stræbet efter at indhente informanter på tværs af hele landet, da vi 

er bevidste om, at antallet af ansøgere til de forskellige uddannelser varierer fra region til region. 

Dette anser vi betydningsfuldt, da det kan medføre forskelligartede opfattelser og holdninger til 

erhvervsuddannelser og uddannelsesvalg. På trods af dette, har vi ikke formået at inkludere 

informanter fra Region Nordjylland og Midtjylland, hvilket kan have påvirket resultaterne af denne 

undersøgelse. Dog adskiller de benyttede regioner sig fra hinanden i henhold til ansøgningen til 

erhvervsuddannelser, hvorfor vi vurderer, at informanterne er tilstrækkelige til at give et 

nuanceret billede af forældrenes opfattelser af og holdninger til erhvervsuddannelser og 

uddannelsesvalg. Derudover er det i høj grad lykkedes at benytte informanter, der repræsenterer 

forskellige uddannelsesbaggrunde og jobfunktioner, som potentielt har en effekt på deres 

holdninger, opfattelser og rådgivning i forbindelse med ungdomsuddannelser. Dette medvirker til 

at give et nuanceret billede af disse.  

 

Som tidligere beskrevet er det ene ekspertinterview udført med Jan Kleemann, der har et 

familiært forhold til Anne-Sofie. Vi erkender, at der kan være udfordringer forbundet med at 

benytte interviewpersoner, hvortil der er en tæt personlig relation, da denne relation kan 

medføre, at vi ikke forholder os kritisk til den enkeltes udtalelser, hvilket kan have påvirket 

fortolkningen af data. Eftersom Caroline ikke har noget indgående kendskab til Jan Kleemann, 
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vurderer vi, at hun har været med til at opveje disse uhensigtsmæssige konsekvenser, da hun har 

bidraget til at stille sig kritisk over for den indsamlede data.  

 

7 Konklusion  

Vi har undervejs i vores speciale besvaret vores underspørgsmål, og som følge af vores analyse 

heraf vil vi i det følgende besvare vores problemformulering: Hvilken effekt har framingen af 

erhvervsuddannelser på erhvervsuddannelsernes image, og hvordan påvirker det forældre i 

rådgivningen i forbindelse med deres børns uddannelsesvalg? 

 

På baggrund af vores analyse af nyhedsmediernes framing kan vi konkludere, at 

erhvervsuddannelser er fremhævet på den offentlige dagsorden, hvor de fem primære frames 

udgør manglen på erhvervsuddannede, uvidenhed, færre ansøgere, fagligt niveau og 

uddannelsesvejledning. For kampagnerne gælder, at de mest vigtiggjorte frames er drømme, 

fagligt niveau, praktisk læring, socialt miljø og interesser. Vi finder, at der en overvejende positiv 

framing af erhvervsuddannelser. Dog er framingen i højere grad positiv i kampagnerne, imens 

nyhedsmediernes frames fremstår meget blandet i deres betoning af emner relateret hertil. Der 

forekommer i større eller mindre grad ligheder i framingen med henblik på begge afsenderes 

fokus på det faglige niveau, videreuddannelsesmuligheder og det sociale miljø. 

 

Vi konkluderer, at forældres rådgivning i forbindelse med deres børns uddannelsesvalg i mindre 

grad er påvirket af nyhedsmediers og kampagners framing af erhvervsuddannelser. Vi finder to 

tendenser blandt forældrene. Hos den ene gruppe hersker uvidenhed og skepsis om 

erhvervsuddannelser, hvilket bevirker, at forældrene ikke inddrager disse i deres rådgivning. For 

denne gruppe konkluderer vi, at den generelle positive framing ikke har påvirket dem i deres 

rådgivning. Blandt den anden gruppe af forældre forekommer en negativ opfattelse, hvilket, vi 

finder, kan skyldes den blandede betoning af erhvervsuddannelser i nyhedsmedierne. Vi 

konkluderer, at framingen dermed ikke har formået at skabe den sociale virkelighed omkring 

erhvervsuddannelser, og samtidig har framingen ikke afhjulpet opfattelsen af den manglende 

prestige forbundet hertil. 
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Herudover finder vi uoverensstemmelser mellem framingen af erhvervsuddannelser og 

opfattelsen heraf, hvilke berører det faglige niveau, videreuddannelsesmuligheder og det sociale 

miljø. Forældrene har en negativ eller ikkeeksisterende opfattelse herom, hvilket ikke stemmer 

overens med den fremtrædende positive italesættelse i kampagner samt nyhedsmedier og 

erhvervsuddannelsesreformens målsætning om at højne attraktiviteten af erhvervsuddannelser. 

Vi finder, at nyhedsmediernes tvetydige framing kan være en årsag til uoverensstemmelserne 

mellem framingen af erhvervsuddannelser og reformens målsætninger. Vi konkluderer, at denne 

framing bevirker den negative opfattelse og det dårlige image, som hører til uddannelserne.  

 

På baggrund heraf konkluderer vi, at det er nødvendigt for interessenter i deres kommunikation 

om erhvervsuddannelser at forbedre det symbolske forhold til offentligheden, eftersom det kan 

føre til en forbedring af det adfærdsmæssige forhold. Dette kan medføre, at forældrene i højere 

grad vil inddrage erhvervsuddannelserne i deres rådgivning i uddannelsesvalget. Først bør 

arbejdet indebære en opbygning af kendskabet og dertil ændring i opfattelserne og fordommene 

tilhørende erhvervsuddannelser. Vi anbefaler at fokusere på videreuddannelsesmuligheder, det 

faglige niveau og det sociale miljø, da kendskabet hertil og en positiv opfattelse heraf er 

mangelfuld. Herudover bør forældrene i et større omfang inddrages i 

kommunikationsplanlægningen pga. deres påvirkningsevne på uddannelsesvalget. Da 

nyhedsmedierne har en stor påvirkning på samfundet, finder vi det anbefalelsesværdigt at 

opbygge et bedre forhold til disse for at sikre, at de kommunikerer fordelagtigt i henhold til 

kommunikationsmålet. 

 

8 Perspektivering  

I udarbejdelsen af vores speciale har vi fået øjnene op for nye problemstillinger og aspekter, som 

fremstår interessante at undersøge i fremtidig forskning om unges uddannelsesvalg.  

 

I vores analyse finder vi, at forældrene blot i mindre grad er påvirket af den generelle positive 

framing af erhvervsuddannelser og flere udtrykker samtidig, at de anser gymnasiet som “den sikre 

vej” med flest muligheder. Dette er også identificeret i den sekundære empiri om de unges 

opfattelse af ungdomsuddannelser. Vi finder det derfor interessant at undersøge, hvordan de 
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gymnasiale uddannelser frames, og hvordan framingen heraf kan føre til det fordelagtige image, 

som de unge og deres forældre opfatter, at de gymnasiale uddannelser har, men som ikke findes i 

opfattelsen af erhvervsuddannelser. En undersøgelse af dette vil således være interessant med 

henblik på at analysere, om den manglende påvirkning på de unge og deres forældre i højere grad 

er forårsaget af framingen af de gymnasiale uddannelser.  

 

I forbindelse med vores anbefaling, til hvordan man bør kommunikere om erhvervsuddannelser 

for at øge attraktiviteten og søgningen til disse, ser vi også en mulighed i at lave en undersøgelse 

med elever på erhvervsuddannelser og nyuddannede faglærte. Formålet vil være at få kendskab til 

deres oplevelse med uddannelsesvalget og forløbet på erhvervsuddannelserne. Herved er det 

muligt at komme nærmere en forståelse af, hvilke budskaber, de mener, der kan være med til at 

ændre opfattelsen af uddannelserne, øge attraktiviteten og dermed overbevise flere unge om, at 

det kan være et godt valg.  

 

For at få en dybere forståelse for den samfundsdiskurs, som analysen peger på, der er en 

konsekvens af fravalget af erhvervsuddannelser, ser vi en mulighed i at udføre 

fokusgruppeinterviews. Med henholdsvis de unge og forældre som to separate deltagergrupper, 

kan det nærmere undersøges, hvordan erhvervsuddannelser italesættes blandt disse. Dette gøres 

for at komme nærmere en forståelse af, hvilke bekymringer der hersker om erhvervsuddannelser i 

målgrupperne, og hvordan de unge og forældrene hver især påvirker hinanden i skabelsen af 

opfattelserne af erhvervsuddannelser. Fokusgrupperne kan dermed give et indblik i, hvordan 

kommunikationen kan tilrettelægges for at øge erhvervsuddannelsernes attraktivitet.  

 

I vores anbefaling præsenterer vi en række kommunikative tiltag, der kan forbedre 

erhvervsuddannelsernes attraktivitet. I ekspertinterviewene peges der dog på, at det vil kræve 

mere end bare ændringer i kommunikationen, men derimod strukturelle ændringer i samfundet 

for at løse problematikken omkring mangel på erhvervsuddannede. Det rejser derfor spørgsmålet, 

om problemet kan løses udelukkende ved kommunikation, eller om det er nødvendigt at 

igangsætte politiske regulativer, der kan skabe en interesse for erhvervsuddannelser. 
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Bilag 2: Tematisk analyse transskription 

Ny Mesterlære 2017  

www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/eud/andre-veje-til-en-erhvervsuddannelse/ny-

mesterlaere/kampagnefilm  

Video 1: Frisørelev 

Speaker: Det her er Emma. Hun er 18 år gammel og i ny mesterlære som frisør. Det vil sige, at hun 

tager sin uddannelse, mens hun arbejder.  

Emma: Jeg elsker at være kreativ, og jeg elsker at bruge mine hænder. Så jeg ansøgte med nogle 

ansøgninger, og der ringede de mig simpelthen op tre dage efter. Det er min drøm at åbne min 

egen salon. Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne arbejde nogle år, når jeg er blevet færdiguddannet, men 

så vil jeg rigtig gerne åbne min egen på et tidspunkt.  

Hvordan er det at være i Ny Mesterlære?  

Emma: Man er lidt smadret til sidst i kroppen nogle gange, men det skal man jo også være, fordi 

det er et hårdt arbejde, og det er rigtig hårdt at stå op i så mange timer, men en dag går rigtig 

hurtigt, hvis det er meget at lave, synes jeg. Så man er bare glad, når man går hjem. Man har det 

dejligt. Når du tager et grundforløb, så lærer du ikke lige så mange ting, som du gør, når du går i 

mesterlære. Når du tager grundforløbet, så lærer du at vaske hår, og du lærer at permanente, og 

du lærer lidt af hvert, men du lærer ikke at farve. Du er ikke ligesom mig. Jeg blev smidt ud i at jeg 

også skulle klippe herre, efter jeg havde været her i ikke særlig mange måneder. Og det synes jeg 

er rigtig fedt at kunne lave noget så tidligt i dit frisørår, så mærker du, at du er frisør. Du mærker, 

hvordan det er at sidde med en kunde. Når man tænker på, at jeg knap er lidt over et år inde, så 

synes jeg, at det er utroligt så meget, jeg allerede kan.  

Hvad vil du sige til andre unge?  

Emma: Jeg synes, at det er rigtig fedt at være i mesterlære. At man ikke skal være inde på en skole 

i så lang tid, og du har rigtig gode kollegaer omkring dig. Og det kan godt være, at du arbejder 

rigtig mange timer om ugen, men du har også en fridag. Og det er nogle rigtig fede timer at bruge 

på en arbejdsplads, du godt kan lide. Så jeg kan kun sige spring ud i det, og mesterlære det er 

rigtig fedt i stedet for at tage grundforløbet i hvert fald.  
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Vil du i gang med at arbejde nu?  

Lærer du bedst ved selv at gøre tingene?  

Ønsker du en erhvervsuddannelse?  

Så vælg Ny Mesterlære! 

Se mere på www.ug.dk  

Handling i video: Blanding mellem, at Emma sidder og fortæller, og hun filmes i salonen. Det viser 

miljøet fra arbejdspladsen.  

Video 2: Tømrerelev  

Aske: Mit vækkeur det vækker mig kvart over fem, og så står jeg op og laver kaffe og spiser noget 

morgenmad, og så er det hurtigt ud ad døren. Og nogle gange kommer jeg ind på værkstedet og 

andre gange kommer jeg ud på en byggeplads. Jeg fandt firmaet her igennem en ven, som 

arbejdede her, og han fortalte, at det var et dejligt sted, og så valgte jeg at tage ud og se det.  

Hvordan er det at være i Ny Mesterlære? 

Aske: Hvis man er i lære her, så får man lov til at lave stort set alt omkring et hus. Det vi lægger 

meget vægt på, det er det sociale. At man som lærling får noget at sige, at man får muligheden for 

at regne tilbud – med hjælp selvfølgelig. Nogle af de sjoveste opgaver, jeg er på som tømrer, det 

er at lave tagarbejde en god solskinsdag, og man er ude at få frisk luft. At være tømrer det giver en 

vis form for frihed.  

Hvorfor valgte du Ny Mesterlære? 

Aske: Jeg fandt en god virksomhed, der passede til mit temperament, og så kunne jeg starte 

direkte. Det kan nogle gange være lidt uoverskueligt at skulle tage 20 ugers grundforløb. Specielt 

hvis man godt kan noget i forvejen, eller hvis man har krudt i røven og bare skal ud og prøve noget 

andet. Så kan man gå direkte ud og lave noget fedt, og man kan komme i gang, man kan komme 

ud og man kan få frisk luft.  

Hvad vil du sige til andre uge?  

http://www.ug.dk/
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Aske: Det er en god vej. Man lærer en masse. Fagskolerne er utroligt gode. Det at have den her 

uddannelse, det gør bare, at man er sikret arbejde. Når man går i Ny Mesterlære, så går man ud, 

og så får man løb med det samme. Så hvis man står og man ikke ved, hvad man skal. Skal jeg få et 

eller andet job, som jeg dybest set er lidt ligeglad med, eller skal jeg tage en sjov uddannelse, hvor 

jeg lærer noget, jeg kan bruge resten af livet? Så kan man jo vælge og få den her uddannelse og så 

få løn. Det er fedt at stå op om morgenen og lave det, man godt kan lide med nogle mennesker, 

man godt kan lide.   

Vil du i gang med at arbejde nu?  

Lærer du bedst ved selv at gøre tingene?  

Ønsker du en erhvervsuddannelse?  

Så vælg Ny Mesterlære! 

Se mere på www.ug.dk  

Video 3: Receptionistelev 

Speaker: Her er Sabrina. Hun er 23 år gammel og i Ny Mesterlære som receptionist. Det vil sige, at 

hun tager sin uddannelse, mens hun arbejder.  

Sabrina: Jeg valgte at gå i Ny Mesterlære, fordi det var så nærliggende for mig. Jeg orkede ikke 

rigtig skolen mere, jeg orkede ikke bøger og de der lange studiedage. Det var bare så lige til i 

stedet for at skulle starte på skolebænken. Så bare at springe direkte ud i uddannelsen i stedet for. 

Det føles bare bedre.  

Hvordan er det at være i Ny Mesterlære?  

Sabrina: Der er rigtig mange spændende opgaver. Jeg kan rigtig godt lide det praktiske arbejde. Jeg 

lærer ved at gøre tingene. Man får informationen givet på en anden måde, altså man skal ikke 

læse sig til tingene i bøger. Man lærer dem hen ad vejen. Det er en rar måde at lære tingene på. At 

lære det af nogen, man kender og er tryg ved. Man lærer det af sin chef. Og samtidig så går man 

heller ikke glip af alt det sociale, som der nogle gange er ved at gå i skole, fordi man har sine 

kolleger, og selvom at man ikke er jævnaldrende måske, så har man stadigvæk muligheden for at 

http://www.ug.dk/
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lave en masse socialt udover. Min fremtidsdrøm det er noget indenfor hotelbranchen, fordi det er 

bare super fedt.  

Hvad vil du sige til andre unge? 

Sabrina: Mit råd til andre det er bare at springe ud i det, hvis man har lyst til det. Man kan altid 

prøve sig frem, og hvis man finder ud af, at det ikke er noget for en, så kan man skifte spor, så kan 

man prøve noget andet i stedet for. Det er en helt anden verden end det, man er vant til fra 

skolebænken. Så det er bare at springe ud i det.  

Vil du i gang med at arbejde nu?  

Lærer du bedst ved selv at gøre tingene?  

Ønsker du en erhvervsuddannelse?  

Så vælg Ny Mesterlære! 

Se mere på www.ug.dk 

 

Byggeriets uddannelser: Gør noget 2019  

https://www.bygud.dk/viden-vaerktoejer/kampagnematerialer/ 

Video 1: Emil, gulvlægger  

Hvis jeg skal være ærlig, så har sådan noget med at sidde og analysere digte og sidde i et 

klasselokale hele dagen aldrig sagt mig så meget. Jeg skal helst lave noget med mine hænder. Jeg 

kan godt lide det der med, at man træder ind i et rum, hvor der ingenting er, og så går der 2-3 

dage, så ligger der et rigtig fedt gulv, som jeg har lagt.  

Jeg hedder Emil, og jeg er gulvlægger. Det er et fag, hvor du både har mulighed for at arbejde med 

et fint håndværk, og så er det et fag, hvor moden den skifter. Ligesom med tøj og møbler. Så er 

det godt at være kreativ og interesseret i mode og design.  

I min fritid laver jeg mange forskellige ting. Jeg renoverer biler sammen med min tvillingebror, jeg 

træner, og så rejser jeg på ski sammen med familien. Jeg har i det hele tager meget krudt i røven, 

og jeg har svært ved at sige nej til ting, og derfor sagde jeg heller ikke nej, dengang jeg blev spurgt, 

http://www.ug.dk/
https://www.bygud.dk/viden-vaerktoejer/kampagnematerialer/
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om jeg ville rejse rundt i Europa for at dyste om at blive den bedste gulvlægger i verden. Men på 

et eller andet tidspunkt kunne jeg også godt tænke mig at slå mig ned som selvstændig. Jeg vil 

også gerne lære fra mig. Også så vi har folk i fremtiden til at lægge flotte gulve.  

Tag en uddannelse inden for byggeriet. 

Se mere på gørnoget.nu  

Byggeriets uddannelser.  

Video 2: Magnus, tømrer  

Alle i min familie er akademikere, og jeg var også selv på vej i den retning, men da jeg stod med 

min studentereksamen i hånden, kunne jeg mærke, at jeg blev ikke glad ved udsigten til endnu 

mere teori. Altså jeg havde sådan en lyst til at bygge noget og skabe noget, så da jeg startede på 

tømreruddannelsen, faldt alle brikkerne på plads.  

Jeg hedder Magnus, og jeg er ved at uddanne mig som tømrer. Jeg synes, at det er super sjovt at 

være kreativ og tegne ting og sager selv. Det gør mig glad, at jeg har et værksted i min 

andelsforening, hvor jeg går og nørder med ting og sager i min fritid.  

Det er vigtigt for mig at vælge bæredygtige materialer. Det lærer vi en del om på uddannelsen. Jeg 

er også selv stor fan af at genbruge og bygge ting og sager ud af trærester. Jeg skal helt sikkert ud 

at rejse med fag og lære tømrerkunst fra andre kulturer. Der er jo gode tømrere i hele verden.  

Selvfølgelig skal der også være tid til vennerne, kæresten, skitur og alt det der. Og det er der også, 

men altså hvis jeg ikke lige skal bygge noget på loftet først.  

Tag en uddannelse inden for byggeriet. 

Se mere på gørnoget.nu  

Byggeriets uddannelser.  

Video 3: Gry, bygningsstruktør  

Jeg kan godt lide, når jeg kører igennem byen og kigger mig omkring. Så kan jeg tænke: det har jeg 

været med til at bygge. Det er mig, der har støbt fundamentet, og det er altså stort.  
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Jeg hedder Gry, og jeg er i gang med at uddanne mig som bygningsstruktør. Jeg arbejder med 

beton og jern. Det er stærke materialer, og det skal holde i flere hundrede år, så det er også et 

stort ansvar, at det bliver gjort ordentligt.  

Vi kunne sagtens være mange flere piger, der arbejder med det her, for det er et fedt fag. Du er 

ude under åben himmel og er med til at skabe noget.  

I fritidshjemmet var jeg altid i det kreative værksted. Nu er det kreative noget, der foregår i 

køkkenet, når jeg bager kager. Det er sjovt nok lidt den samme verden som mit arbejde. Noget 

med at forme og støbe.  

Jeg glæder mig om morgenen, når jeg skal afsted hen på arbejdspladsen eller på skolen, og jeg kan 

godt lide, når opgaverne udfordrer mig, og der sker noget nyt. Jeg går efter at være god til det, jeg 

laver. Støbe beton, bage kager og så har jeg bowlet på eliteplan.  

Tag en uddannelse inden for byggeriet. 

Se mere på gørnoget.nu  

Byggeriets uddannelser.  

Video 4: Nikolaj, murer  

Jeg har brugt nogle år på at bevise for mig selv og mine omgivelser, at jeg var boglig og var 

egentlig i gang med en kontoruddannelse. Men så hjalp jeg en kammerat med at renovere et 

gammelt hus. Det var meget mere mig.  

Jeg hedder Nikolaj, og jeg er ved at uddanne mig til murer. Det giver meget bedre mening for mig. 

Både i moden at lære på, det er kreativt, og man bruger kroppen lige så vel, som du bruger 

hovedet.  

Min kæreste og jeg er helt vilde med at hike i naturen. Hun studerer til musikterapeut, så vores 

lejlighed kan godt minde lidt om et musikstudie.  

Jeg har venner både fra folkeskolen, gymnasiet og mureruddannelsen. Det synes jeg er ret fedt. Vi 

er alle sammen i gang med noget helt forskelligt.  
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Man bliver ret nørdet med sin viden om materialer og teknikker. Jeg skal prøve det hele, og 

forhåbentligt være med til at skabe nogle super spændende byggerier.  

Jeg drømmer også om at bygge et hus selv. Det skal være bæredygtigt og med alle de 

murerfinesser, jeg kan komme i tanke om.   

Tag en uddannelse inden for byggeriet. 

Se mere på gørnoget.nu  

Byggeriets uddannelser.  

Video 5: Martin, brolægger  

Jeg har klatret i træer hele mit lov, og jeg har gået på jagt, siden jeg kunne få gummistøvler på. 

efter HF ville jeg ud og skabe noget med mine hænder. Jeg prøvede brolæggerfaget, og jeg fandt 

ud af, at det var noget helt unikt.  

Jeg hedder Martin, og jeg er ved at uddanne mig til brolægger. Brolæggere arbejder mest med 

granit. Det er et råt naturprodukt, og man kommer virkelig tilbage til rødderne. Det er et gammelt 

fag, der både handler om æstetik og funktionalitet. Det kan jeg rigtig godt lide.  

Det betyder også meget for mig, at min mester var så dygtig og inspirerende – nu er det ikke for at 

være en fedterøv, men han er altså helt speciel på den gode måde. Jeg har også tænkt på at blive 

landmåler, men lige nu er jeg rigtig glad for at være brolægger.  

Jeg kan godt lide det lidt traditionelle. I forsvaret var jeg gardehusar og red rundt i de flotte 

uniformer. Det er også noget med at bære nogle gamle traditioner videre.  

Min kæreste læser jordbrugsøkonomi på universitetet, og når hun er færdig, skal vi ud og finde et 

landsted med i hvert fald 20 hektar, en masse natur, og så skal der kræses for detaljerne. Man skal 

kunne se, at her bor en brolægger.  

Tag en uddannelse inden for byggeriet. 

Se mere på gørnoget.nu  

Byggeriets uddannelser.  
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Video 6: Laura Feline, tækkemand  

Jeg hedder Laura Feline, og jeg elsker at danse. Det har jeg altid gjort, og jeg kan slet ikke undvære 

det, men jeg er også ved at uddanne mig til tækker. En dag besøgte jeg et helt vildt flot nytækket 

byggeri, og der opstod idéen.  

Strå eller tagrør er et helt fantastisk materiale. Det er et materiale, man har lyst til at bo under, og 

så har det også rigtig mange bæredygtige egenskaber. Tækkefaget har mange traditioner, der går 

langt tilbage, men også mange muligheder, som peger ind i fremtiden.  

Jeg kunne godt tænke mig en dag at læse til arkitekt for at vise, hvad strå kan i moderne byggeri. 

En af de ting, jeg elsker ved tækkefaget er, at jeg arbejder udenfor og ser årstiderne skifte og 

fuglene tage på træk. I år håber jeg, at jeg skal ud og høste tagrør.  

Jeg er lige flyttet på en gammel gård. Det er både plads til at danse og en masse andre aktiviteter. 

Det er helt perfekt. Selvom der ikke er stråtag på endnu.  

Tag en uddannelse inden for byggeriet. 

Se mere på gørnoget.nu  

Byggeriets uddannelser.  

Video 7: Johanne, stenhugger  

Jeg er altid i gang med nogle kreative projekter, og sådan noget stille kontorarbejde er slet ikke 

mig. Jeg tegner, maler, arbejder med ler eller hugger i sten.  

Jeg hedder Johanne, og jeg er ved at uddanne mig til stenhugger. Det der med at være kreativ og 

arbejde med sten, det har jeg måske fra min oldefar, der var billedhugger. Hans skulpturer står 

rundt omkring i mere end hundrede år, efter han har lavet dem. Det er ret fedt.  

Jeg vil også gerne sætte mig nogle spor, og jeg vil gerne have mit eget stenhuggerværksted, så jeg 

kan lave nogle skulpturer. Jeg kan blive totalt opslugt af mit håndværk. Hvis jeg arbejder med en 

mindesten, vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at skabe noget smukt til de efterladte. Og det skal bare 

ose af kærlighed.  

Musik hænger godt sammen med det liv, jeg lever. Jeg kan godt lide at gå til koncerter og 

festivaller sammen med mine venner. Eller bare at skrue helt op for musikken, når jeg arbejder. 
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Jeg bor sammen med min kæreste og vores hund. Jeg fyldet godt op med mine kreative projekter, 

så vi får nok snart brug for noget mere plads, og der skal i hvert fald være et stort værksted.  

Tag en uddannelse inden for byggeriet. 

Se mere på gørnoget.nu  

Byggeriets uddannelser.  

Video 8: Mathias, anlægsstruktør  

Jeg har altid elsket sport og har gået til alt muligt forskelligt. Fodbold, BMX og motorcross, og så 

kan jeg godt lide at løbe en tur om søndagen. Når jeg kører motorcros, så giver det et sus. Når jeg 

løber, tømmer jeg hovedet for tanker.  

Jeg hedder Mathias, jeg er 21 år gammel, og jeg er ved at uddanne mig som anlægsstruktør. Det 

interesserede mig aldrig rigtigt at gå i skole, men efter jeg begyndte på min uddannelse, er jeg 

begyndt at gå meget op i, hvad jeg får i karakter. Indtil videre har jeg fået 12-taller i alle mine 

prøver.  

Lige siden jeg var lille, har jeg været med min far ude på byggepladserne. Han er medejer af et 

arkitektfirma, og jeg har altid syntes, det var mega fedt at komme med ud og se de store maskiner. 

Den ene dag laver jeg hovedledning til kloakker. Det er et helt vanvittigt præcisionsarbejde. Dagen 

efter kan jeg komme ud og lave fortov til nye byggerier eller belægninger til terrasser.   

Jeg drømmer om at læse videre til bygningskonstruktør. Jeg vil nemlig rigtig gerne blive 

projektleder, og så vil jeg rigtig gerne have mit eget. Jeg kan nemlig godt lide at have noget at 

skulle have sagt. Så kan jeg selv bestemme, hvordan tingene skal laves. Derfor kunne jeg også godt 

tænke mig at bygge mit eget hus. Præcis som jeg gerne vil have det.  

Tag en uddannelse inden for byggeriet. 

Se mere på gørnoget.nu  

Byggeriets uddannelser.  
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Muligheder i virkeligheden  

https://youtu.be/zbFjlrzQ5vA  

https://youtu.be/LZ_gPR6SCIE  

https://youtu.be/M2NnCFvAzB8  

https://youtu.be/Vl_gN_bLtMQ  

https://youtu.be/6gPKDPlpc-k  

Video 1: Elena, elev på kokkeuddannelsen  

Mit navn er Elena Christensen, jeg er 16 år gammel og kommer fra Hammerum, og jeg er i lære 

som kok. Jeg har i lang tid været bevidst om, at jeg gerne ville være kok. Jeg synes, at det var 

meget attraktivt det der med, at det ligesom er ens job at give en god oplevelse til andre – det kan 

jeg helt vildt godt lide.  

Jeg drømmer om at åbne mit eget sted, som skal være en restaurant med noget asiatisk inspireret 

mad. Det, jeg synes er spændende ved asiatisk mad, det er det der med, at der er så mange 

forskellige smagsindtryk i retterne, og derfor så bliver du mættet på smag. Jeg synes, at 

erhvervsuddannelser er meget tiltrækkende, fordi man får lov til at komme ud og arbejde og det 

ikke bare er at sidde på skolebænken.  

Vi har et rigtig godt forhold til hinanden blandt mine kollegaer, og det er simpelthen, fordi her der 

respekterer folk hinanden. Så er det lige meget, om du er elev, eller om du er køkkenchef, eller om 

du er opvasker, eller hvad du er, så har alle ligesom respekt for hinanden, og det gør, at alle tør at 

byde ind med noget, og alle snakker godt sammen.  

Jeg har ofte været ude at arbejde, hvor jeg har stået at lave hårdt arbejde i rigtig mange timer, 

hvilket godt kan være lidt øv, men når der så kommer en gæst og siger, at maden den bare har 

været helt vildt god, så synes jeg bare, at det har været det hele værd.  

Video 2: Aykut, elev på detailuddannelsen  

Jeg hedder Aykut, jeg er 19 år gammel, jeg kommer fra Hedehusene. Grunden til at jeg har valgt 

den her uddannelsesretning er, fordi jeg elsker at arbejde i butik. Jeg har også en drøm om at drive 

min egen forretning i fremtiden. Alt inden for butik, det synes jeg, er spændende. Både 

https://youtu.be/zbFjlrzQ5vA
https://youtu.be/LZ_gPR6SCIE
https://youtu.be/M2NnCFvAzB8
https://youtu.be/Vl_gN_bLtMQ
https://youtu.be/6gPKDPlpc-k
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kundekontakt, du får lov til at bestille varer og altså generelt det hele er spændende, synes jeg i 

hvert fald.  

Kollegaerne herude de er alle sammen søde. Vi har det rigtig godt her. Alle snakker med hinanden, 

alle kender hinanden. Det er første gang, at jeg har arbejdet sådan et stort sted, og der er rigtig 

mange kollegaer. Du har glade kunder for det meste. Det er sjældent, at du møder en sur kunde, 

og det er sådan, det skal være.  

Skolen og arbejdspladsen de hjælper dig. Du får mange erfaringer både på skolen og 

arbejdspladsen. Det fedeste ved at arbejde her det er, at du får et stort ansvar, og når der skal 

tages nogle beslutninger herude, så får jeg også til at være med. Altså der får jeg også lov til at sige 

min egen mening, og det er nok til at kunne drive din egen forretning eller blive butikschef, og 

derfor der valgte jeg den her uddannelsesretning, fordi det var den rette for mig.  

Video 3: Amalie, elev på SOSU-uddannelsen  

Mit navn er Amalie, jeg er 17 år gammel, og jeg kommer fra Kolding. Jeg går på SOSU-

uddannelsen. Den har jeg valgt, fordi jeg senere hen godt kunne tænke mig at uddanne mig til 

sygeplejerske, og det er en del nemmere for mig at blive optaget på studiet, når jeg har en 

assistent, fordi jeg har så meget erfaring, som jeg har, og det er et rigtig godt springbræt for mig.  

For mig er det her ikke bare en uddannelse, det er næsten en livsstil. Jeg går op i sundhed, sund 

kost, og i min fritid, der bruger jeg også rigtig meget tid på at være sammen med min farmor og 

yde omsorg for hende og bruge tid med hende.  

Min helt store drøm det er at arbejde med psykisk syge mennesker på en akutafdeling. Gerne 

voksne, der har det svært og har brug for hjælp. At yde omsorg og pleje for dem og være der for 

dem i deres svære tid. Og jeg brænder for det her fag. Jeg brænder for at arbejde med mennesker, 

og jeg glæder mig altid til at komme i skole. Selvom at det er en lang uddannelse, så er det 

spændende hver dag. 

Altså det sjoveste ved min uddannelse det er, at jeg får lov til at arbejde med mennesker. Jeg får 

lov til at være selvstændig, og jeg udvikler mig hver evig eneste dag. Jeg lærer altid noget, og der 

er ikke noget, der er forudseeligt. Du ved ikke, hvordan menneskerne de reagerer, og hvilket 

humør de er i, og hvordan du skal håndtere dem. Du lærer noget hver dag. Du udvikler dig gennem 
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hele dit arbejde. Det er ikke noget med, at du bare sætter dig på et kontor, og så er det det, du gør 

resten af din tid. Du lærer noget hver dag. Det er også en af grundene til, at jeg elsker mit arbejde.  

Video 4: Michael, elev på cykelmekanikeruddannelsen  

Jeg hedder Michael Petersen, og jeg er 19 år gammel, og jeg kommer fra Øre lige uden for 

Herning. Jeg går på cykelmekanikeruddannelsen i Herning, og det gør jeg, fordi jeg brænder 100% 

for at lave cykler. Det er det, der interesserer mig mest: at lave cykler og at sælge cykler.  

Altså jeg valgte at tage den som en delvis EUX. Fordelen ved EUX er, at man får noget ekstra viden 

i forhold til at komme direkte fra 9. klasse og så stadig at have noget at falde tilbage på, hvis det 

er, at man vil have noget videre, så man kan tage noget ekstra. For eksempel virksomhedsøkonomi 

eller noget, hvis man vil være selvstændig, hvilket også er det, jeg har overvejet efterfølgende.  

Altså det fedeste ved uddannelsen det er helt klart, at man kan få lov til at stå og makke i noget, 

som man egentlig også går op i i fritiden. Kundekontakten – også i og med, at jeg får lov til at drive 

butik, fordi jeg kan godt lide at sælge. Så det er i hvert fald det helt rigtige sted for mig det her.  

Altså her der har vi det super godt med hinanden og går og driller hinanden og spørger, hvordan 

det er gået i weekenden, og hvad vi nu har lavet. Det er super fede kollegaer, jeg har.  

Altså min helt store drøm det er at blive selvstændig og så engang få min egen butik, når jeg 

engang har fået noget mere erfaring. Og skolen kan helt sikkert hjælpe mig til at nå min drøm om 

en egen butik, så det er det helt rigtige sted, jeg er kommet ind i hvert fald.  

Video 5: Camilla, elev på vognmaleruddannelsen  

Jeg hedder Camilla, jeg er 18 år gammel, og jeg kommer fra Aarhus. Jeg er i gang med 

vognmaleruddannelsen på teknisk skole i Silkeborg. Vognmaleruddannelsen interesserede mig 

meget, fordi man kom til at male, og man kom til at bruge sine hænder, og så var der biler, og det 

kan jeg godt lide.  

Jeg valgte en erhvervsuddannelse, fordi jeg kan ikke sidde stille. Jeg skal se, at der sker nogle 

fremskridt med det, jeg laver. Det fede ved den her uddannelse det er, at man får noget, som er 

sit eget ansvar. Og så har man ansvaret for at lave det færdigt og gøre en kunde tilfreds.  
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Jamen følelsen den er rigtig god, fordi man kan se, at kunden bliver glad for det, og at man får ros 

for det, og så føler man bare, at man har gjort et godt stykke arbejde. Det fede ved at lave 

kundebiler det er er, at det er en bil, som rigtig kommer ud at køre på vejene, som skal bruges til 

noget, og som en kunde har betalt for at få lavet.  

Jeg har det rigtig godt med mine kollegaer her på mit arbejde. Jeg tror, at jeg har de bedste 

kollegaer i hele verden. Jeg kan rigtig godt lide at komme på arbejde. Jeg kan godt lide at snakke 

med mine kollegaer, og det er også nogle, jeg har lyst til at være sammen med i min fritid.  

Jeg føler, at når jeg går her, så får jeg al den hjælp, jeg kan få til at komme videre, og jeg får al den 

erfaring, jeg har brug for for at komme videre i min uddannelse.  

Når jeg har fri, så er jeg meget pige. Jeg kan godt lide at gøre pige-ting. Jeg kan godt lide at være 

pæn, når jeg har fri og gøre noget ud af mig selv, og lave negle og sådan noget. Men jeg kan også 

godt lide at have en pause fra det og så få lov til at være beskidt og være lidt en drenge-pige 

engang i mellem.  

Hvis jeg ikke skulle lave det her, så vidste jeg ikke, hvad jeg ellers skulle, fordi det er den her 

uddannelse, jeg har valgt, og det er det, jeg brænder for at gøre. 
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Bilag 3: Kodning tematisk analyse 

 Drømme (videre-
uddannelse og 
selvstændig) 

Fagligt niveau Praktisk læring Socialt miljø 
Interesser (kreativ, 
trends, skabe 
noget og fritid) 

Ny 

Mesterlære 

“Det er min drøm 

at åbne min egen 

salon.” 

“Man lærer en 

masse. Fagskolerne 

er utroligt gode.” 

Vil du i gang med 

at arbejde nu?  

Lærer du bedst ved 

selv at gøre 

tingene? Så vælg 

Ny Mesterlære! 

“Det er fedt at stå 

op om morgenen 

og lave det, man 

godt kan lide med 

nogle mennesker, 

man godt kan lide.“ 

“Jeg elsker at være 

kreativ, og jeg 

elsker at bruge 

mine hænder.” 
 

Gør noget 

“Jeg drømmer om 

at læse videre til 

bygnings-

konstruktør.” 

“Man bliver ret 

nørdet med sin 

viden om 

materialer og 

teknikker.” 

“Både i måden at 

lære på, det er 

kreativt, og man 

bruger kroppen lige 

så vel, som du 

bruger hovedet.” 

 

“Jeg er også selv 

stor fan af at 

genbruge og bygge 

ting og sager ud af 

trærester.” 

“[…] være med til at 

skabe nogle super 

spændende 

byggerier.” 

Muligheder i 

virkeligheden 

“Jeg har også en 

drøm om at drive 

min egen forretning 

i fremtiden.” 

“[…] når jeg går 

her, så får jeg al 

den hjælp, jeg kan 

få til at komme 

videre, og jeg får al 

den erfaring, jeg 

har brug for.” 

“[…] erhvervs-

uddannelser er 

meget 

tiltrækkende, fordi 

man får lov til at 

komme ud og 

arbejde, og det ikke 

bare er at sidde på 

skolebænken.” 

“Jeg har det rigtig 

godt med mine 

kollegaer her på 

mit arbejde, […] og 

det er også nogle, 

jeg har lyst til at 

være sammen med 

i min fritid.” 

“For mig er det her 

ikke bare en 

uddannelse, det er 

næsten en livsstil. 

Jeg går op i 

sundhed og sund 

kost.” 

 
 

Drømme 

Ny Mesterlære - video 1 “Det er min drøm at åbne min egen salon. Det vil jeg gerne. 

Jeg vil gerne arbejde nogle år, når jeg er blevet 

færdiguddannet, men så vil jeg rigtig gerne åbne min egen på 

et tidspunkt.” 

Ny Mesterlære - video 2  

Ny Mesterlære - video 3 “Min fremtidsdrøm det er noget indenfor hotelbranchen, fordi 

det er bare super fedt.” 

Gør noget - video 1 “Men på et eller andet tidspunkt kunne jeg også godt tænke 

mig at slå mig ned som selvstændig. Jeg vil også gerne lære fra 

mig. Også så vi har folk i fremtiden til at lægge flotte gulve.” 

Gør noget - video 2  

Gør noget - video 3  

Gør noget - video 4 “Jeg skal prøve det hele […]” 
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“Jeg drømmer også om at bygge et hus selv.” 

Gør noget - video 5 “Jeg har også tænkt på at blive landmåler, men lige nu er jeg 

rigtig glad for at være brolægger.” 

Gør noget - video 6 “Tækkefaget har mange traditioner, der går langt tilbage, men 

også mange muligheder, som peger ind i fremtiden.” 

 

“Jeg kunne godt tænke mig en dag at læse til arkitekt for at 

vise, hvad strå kan i moderne byggeri.” 

Gør noget - video 7 “Jeg vil også gerne sætte mig nogle spor, og jeg vil gerne have 

mit eget stenhuggerværksted, så jeg kan lave nogle 

skulpturer.” 

Gør noget - video 8 “Jeg drømmer om at læse videre til bygningskonstruktør. Jeg 

vil nemlig rigtig gerne blive projektleder, og så vil jeg rigtig 

gerne have mit eget. Jeg kan nemlig godt lide at have noget at 

skulle have sagt. Så kan jeg selv bestemme, hvordan tingene 

skal laves. Derfor kunne jeg også godt tænke mig at bygge mit 

eget hus. Præcis som jeg gerne vil have det.” 

Muligheder i 

virkeligheden – video 2 

“Jeg drømmer om at åbne mit eget sted, som skal være en 

restaurant med noget asiatisk inspireret mad.” 

Muligheder i 

virkeligheden – video 3 

“Jeg har også en drøm om at drive min egen forretning i 

fremtiden.” 

“[…] det er nok til at kunne drive din egen forretning eller blive 

butikschef, og derfor der valgte jeg den her 

uddannelsesretning, fordi det var den rette for mig.” 

Muligheder i 

virkeligheden – video 4 

“Den har jeg valgt, fordi jeg senere hen godt kunne tænke mig 

at uddanne mig til sygeplejerske, og det er en del nemmere for 

mig at blive optaget på studiet, når jeg har en assistent, fordi 

jeg har så meget erfaring, som jeg har, og det er et rigtig godt 

springbræt for mig.” 

“Min helt store drøm det er at arbejde med psykisk syge 

mennesker på en akutafdeling. Gerne voksne, der har det 

svært og har brug for hjælp.” 

Muligheder i 

virkeligheden – video 5 

“Altså jeg valgte at tage den som en delvis EUX. Fordelen ved 

EUX er, at man får noget ekstra viden i forhold til at komme 

direkte fra 9. klasse og så stadig at have noget at falde tilbage 

på, hvis det er, at man vil have noget videre, så man kan tage 

noget ekstra. For eksempel virksomhedsøkonomi eller noget, 

hvis man vil være selvstændig, hvilket også er det, jeg har 

overvejet efterfølgende.” 
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“Altså min helt store drøm det er at blive selvstændig og så 

engang få min egen butik, når jeg engang har fået noget mere 

erfaring.” 

“[…] skal vi ud og finde et landsted med i hvert fald 20 hektar.” 

Muligheder i 

virkeligheden – video 6 

 

Fagligt niveau  

Ny Mesterlære - video 1  

Ny Mesterlære - video 2 “Man lærer en masse. Fagskolerne er utroligt gode.” 

Ny Mesterlære - video 3  

Gør noget - video 1  

Gør noget - video 2 “[…] Det lærer vi en del om på uddannelsen.” 

“Der er jo gode tømrere i hele verden.” 

Gør noget - video 3 “[…] jeg kan godt lide, når opgaverne udfordrer mig, og der 

sker noget nyt. Jeg går efter at være god til det, jeg laver.” 

Gør noget - video 4 “[…] som du bruger hovedet.” 

“Man bliver ret nørdet med sin viden om materialer og 

teknikker.” 

Gør noget - video 5 “Det betyder også meget for mig, at min mester var så dygtig 

og inspirerende” 

Gør noget - video 6  

Gør noget - video 7 “Hvis jeg arbejder med en mindesten, vil jeg gøre alt, hvad jeg 

kan for at skabe noget smukt til de efterladte. Og det skal bare 

ose af kærlighed.” 

Gør noget - video 8 “[…] men efter jeg begyndte på min uddannelse, er jeg 

begyndt at gå meget op i, hvad jeg får i karakter. Indtil videre 

har jeg fået 12-taller i alle mine prøver.” 

“Det er et helt vanvittigt præcisionsarbejde.” 

Muligheder i 

virkeligheden – video 1 

 

Muligheder i 

virkeligheden – video 2 

“Skolen og arbejdspladsen de hjælper dig. Du får mange 

erfaringer både på skolen og arbejdspladsen.” 

Muligheder i 

virkeligheden – video 3 

 

Muligheder i 

virkeligheden – video 4 

Og skolen kan helt sikkert hjælpe mig til at nå min drøm om en 

egen butik, så det er det helt rigtige sted, jeg er kommet ind i 

hvert fald. 
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Muligheder i 

virkeligheden – video 5 

Jeg føler, at når jeg går her, så får jeg al den hjælp, jeg kan få 

til at komme videre, og jeg får al den erfaring, jeg har brug for 

for at komme videre i min uddannelse. 

 

Praktisk læring  

Ny Mesterlære - video 1 “Når man tænker på, at jeg knap er lidt over et år inde, så 

synes jeg, at det er utroligt så meget, jeg allerede kan.” 

“At man ikke skal være inde på en skole i så lang tid […]” 

Vil du i gang med at arbejde nu?  

Lærer du bedst ved selv at gøre tingene? 

Så vælg Ny Mesterlære! 

Ny Mesterlære - video 2 “Hvis man er i lære her, så får man lov til at lave stort set alt 

omkring et hus.” 

“[…] og så kunne jeg starte direkte.” 

“Specielt hvis man godt kan noget i forvejen, eller hvis man har 

krudt i røven og bare skal ud og prøve noget andet.” 

Vil du i gang med at arbejde nu?  

Lærer du bedst ved selv at gøre tingene? 

Så vælg Ny Mesterlære! 

Ny Mesterlære - video 3 “Jeg orkede ikke rigtig skolen mere, jeg orkede ikke bøger og 

de der lange studiedage. Det var bare så lige til i stedet for at 

skulle starte på skolebænken.” 

“Jeg kan rigtig godt lide det praktiske arbejde. Jeg lærer ved at 

gøre tingene. Man får informationen givet på en anden måde, 

altså man skal ikke læse sig til tingene i bøger. Man lærer dem 

hen ad vejen. Det er en rar måde at lære tingene på. At lære 

det af nogen, man kender og er tryg ved. Man lærer det af sin 

chef.” 

“Det er en helt anden verden end det, man er vant til fra 

skolebænken.” 

Vil du i gang med at arbejde nu?  

Lærer du bedst ved selv at gøre tingene? 

Så vælg Ny Mesterlære! 

Gør noget - video 1 “Hvis jeg skal være ærlig, så har sådan noget med at sidde og 

analysere digte og sidde i et klasselokale hele dagen aldrig 

sagt mig så meget.” 
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“Jeg har i det hele taget meget krudt i røven […]” 

Gør noget - video 2 “Både i måden at lære på, det er kreativt, og man bruger 

kroppen lige så vel, som du bruger hovedet.” 

Gør noget - video 3  

Gør noget - video 4  

Gør noget - video 5  

Gør noget - video 6  

Gør noget - video 7 “[…] og sådan noget stille kontorarbejde er slet ikke mig.” 

Gør noget - video 8 “Det interesserede mig aldrig rigtigt at gå i skole” 

Muligheder i 

virkeligheden – video 1 

“Jeg synes, at erhvervsuddannelser er meget tiltrækkende, 

fordi man får lov til at komme ud og arbejde og det ikke bare 

er at sidde på skolebænken.” 

Muligheder i 

virkeligheden – video 2 

 

Muligheder i 

virkeligheden – video 3 

 

Muligheder i 

virkeligheden – video 4 

 

Muligheder i 

virkeligheden – video 5 

“Jeg valgte en erhvervsuddannelse, fordi jeg kan ikke sidde 

stille.” 

 

Socialt miljø  

Ny Mesterlære - video 

1 

“du har rigtig gode kollegaer omkring dig” 

 

“Og det er nogle rigtig fede timer at bruge på en arbejdsplads, 

du godt kan lide.” 

Ny Mesterlære - video 

2 

“Det vi lægger meget vægt på, det er det sociale. At man som 

lærling får noget at sige ...” 

 

“Det er fedt at stå op om morgenen og lave det, man godt kan 

lide med nogle mennesker, man godt kan lide.“ 

Ny Mesterlære - video 

3 

“samtidig så går man heller ikke glip af alt det sociale, som der 

nogle gange er ved at gå i skole, fordi man har sine kolleger, og 

selvom at man ikke er jævnaldrende måske, så har man 

stadigvæk muligheden for at lave en masse socialt udover.” 

Gør noget - video 1  

Gør noget - video 2  

Gør noget - video 3  

Gør noget - video 4  

Gør noget - video 5  
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Gør noget - video 6  

Gør noget - video 7  

Gør noget - video 8  

Muligheder i 

virkeligheden – video 1 

“Vi har et rigtig godt forhold til hinanden blandt mine kollegaer, 

og det er simpelthen, fordi her der respekterer folk hinanden. Så 

er det lige meget, om du er elev, eller om du er køkkenchef, eller 

om du er opvasker, eller hvad du er, så har alle ligesom respekt 

for hinanden, og det gør, at alle tør at byde ind med noget, og 

alle snakker godt sammen.” 

 

Muligheder i 

virkeligheden – video 2 

“Kollegaerne herude de er alle sammen søde. Vi har det rigtig 

godt her. Alle snakker med hinanden, alle kender hinanden. Det 

er første gang, at jeg har arbejdet sådan et stort sted, og der er 

rigtig mange kollegaer.” 

Muligheder i 

virkeligheden – video 3 

 

Muligheder i 

virkeligheden – video 4 

“Altså her der har vi det super godt med hinanden og går og 

driller hinanden og spørger, hvordan det er gået i weekenden, 

og hvad vi nu har lavet. Det er super fede kollegaer, jeg har.” 

Muligheder i 

virkeligheden – video 5 

“Jeg har det rigtig godt med mine kollegaer her på mit arbejde. 

Jeg tror, at jeg har de bedste kollegaer i hele verden. Jeg kan 

rigtig godt lide at komme på arbejde. Jeg kan godt lide at 

snakke med mine kollegaer, og det er også nogle, jeg har lyst til 

at være sammen med i min fritid.” 

 

Interesse (kreativ, trends, fritid og skabe noget) 

Ny Mesterlære - video 

1 

“Jeg elsker at være kreativ, og jeg elsker at bruge mine 

hænder.” 

Ny Mesterlære - video 

2 

“Så kan man gå direkte ud og lave noget fedt” 

 

“... eller skal jeg tage en sjov uddannelse” 

 

“Det er fedt at stå op om morgenen og lave det, man godt kan 

lide” 

Ny Mesterlære - video 

3 

 

Gør noget - video 1 “Jeg skal helst lave noget med mine hænder.” 
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“... og så er det et fag, hvor moden den skifter. Ligesom med tøj 

og møbler. Så er det godt at være kreativ og interesseret i mode 

og design.” 

 

“I min fritid laver jeg mange forskellige ting. Jeg renoverer biler 

sammen med min tvillingebror, jeg træner, og så rejser jeg på 

ski sammen med familien.” 

 

“Jeg kan godt lide det der med, at man træder ind i et rum, hvor 

der ingenting er, og så går der 2-3 dage, så ligger der et rigtig 

fedt gulv, som jeg har lagt.” 

Gør noget - video 2 “Jeg synes, at det er super sjovt at være kreativ og tegne ting og 

sager selv.” 

 

“Det er vigtigt for mig at vælge bæredygtige materialer.” 

 

“Jeg er også selv stor fan af at genbruge og bygge ting og sager 

ud af trærester.” 

 

“Selvfølgelig skal der også være tid til vennerne, kæresten, 

skitur og alt det der. Og det er der også, men altså hvis jeg ikke 

lige skal bygge noget på loftet først.” 

“Altså jeg havde sådan en lyst til at bygge noget og skabe 

noget, så da jeg startede på tømreruddannelsen, faldt alle 

brikkerne på plads.” 

Gør noget - video 3 “... det er et fedt fag.” 

 

“I fritidshjemmet var jeg altid i det kreative værksted. Nu er det 

kreative noget, der foregår i køkkenet, når jeg bager kager.” 

 

“Jeg går efter at være god til det, jeg laver. Støbe beton, bage 

kager og så har jeg bowlet på eliteplan.” 

 

“Jeg kan godt lide, når jeg kører igennem byen og kigger mig 

omkring. Så kan jeg tænke: det har jeg været med til at bygge. 

Det er mig, der har støbt fundamentet, og det er altså stort.” 

“Du er ude under åben himmel og er med til at skabe noget.” 

Gør noget - video 4 “det er kreativt” 

 

“Min kæreste og jeg er helt vilde med at hike i naturen.” 
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“Det skal være bæredygtigt og med alle de murerfinesser, jeg 

kan komme i tanke om.” 

“[…] være med til at skabe nogle super spændende byggerier.” 

Gør noget - video 5 “Jeg har klatret i træer hele mit lov, og jeg har gået på jagt, 

siden jeg kunne få gummistøvler på.” 

 

“Det er et gammelt fag, der både handler om æstetik og 

funktionalitet. Det kan jeg rigtig godt lide.” 

 

“Jeg kan godt lide det lidt traditionelle. I forsvaret var jeg 

gardehusar og red rundt i de flotte uniformer. Det er også noget 

med at bære nogle gamle traditioner videre.” 

“Efter HF ville jeg ud og skabe noget med mine hænder.” 

Gør noget - video 6 “jeg elsker at danse.” 

 

“Det er et materiale, man har lyst til at bo under, og så har det 

også rigtig mange bæredygtige egenskaber.” 

 

“En af de ting, jeg elsker ved tækkefaget er, at jeg arbejder 

udenfor og ser årstiderne skifte og fuglene tage på træk. I år 

håber jeg, at jeg skal ud og høste tagrør.” 

 

“Jeg er lige flyttet på en gammel gård. Det er både plads til at 

danse og en masse andre aktiviteter. Det er helt perfekt.” 

Gør noget - video 7 “Jeg er altid i gang med nogle kreative projekter ...” 

 

“Jeg tegner, maler, arbejder med ler eller hugger i sten.” 

 

“Musik hænger godt sammen med det liv, jeg lever. Jeg kan 

godt lide at gå til koncerter og festivaler sammen med mine 

venner. Eller bare at skrue helt op for musikken, når jeg 

arbejder” 

 

“Jeg har fyldt det [hjemmet] godt op med mine kreative 

projekter...” 

Gør noget - video 8 “Jeg har altid elsket sport og har gået til alt muligt forskelligt. 

Fodbold, BMX og motocross, og så kan jeg godt lide at løbe en 
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tur om søndagen. Når jeg kører motocross, så giver det et sus. 

Når jeg løber, tømmer jeg hovedet for tanker.” 

“Lige siden jeg var lille, har jeg været med min far ude på 

byggepladserne. Han er medejer af et arkitektfirma, og jeg har 

altid syntes, det var mega fedt at komme med ud og se de store 

maskiner” 

Muligheder i 

virkeligheden – video 1 

“Jeg synes, at det var meget attraktivt det der med, at det 

ligesom er ens job at give en god oplevelse til andre – det kan 

jeg helt vildt godt lide.” 

Muligheder i 

virkeligheden – video 2 

“Grunden til at jeg har valgt den her uddannelsesretning er, 

fordi jeg elsker at arbejde i butik.” 

 

“Alt inden for butik, det synes jeg, er spændende. Både 

kundekontakt, du får lov til at bestille varer og altså generelt det 

hele er spændende, synes jeg i hvert fald.” 

Muligheder i 

virkeligheden – video 3 

“For mig er det her ikke bare en uddannelse, det er næsten en 

livsstil. Jeg går op i sundhed, sund kost, og i min fritid, der 

bruger jeg også rigtig meget tid på at være sammen med min 

farmor og yde omsorg for hende og bruge tid med hende.” 

“... jeg brænder for det her fag. Jeg brænder for at arbejde med 

mennesker, og jeg glæder mig altid til at komme i skole.” 

“Altså det sjoveste ved min uddannelse det er, at jeg får lov til 

at arbejde med mennesker.” 

Muligheder i 

virkeligheden – video 4 

“jeg brænder 100% for at lave cykler. Det er det, der interesserer 

mig mest: at lave cykler og at sælge cykler.” 

 

“Altså det fedeste ved uddannelsen det er helt klart, at man kan 

få lov til at stå og makke i noget, som man egentlig også går op 

i i fritiden. Kundekontakten – også i og med, at jeg får lov til at 

drive butik, fordi jeg kan godt lide at sælge. Så det er i hvert fald 

det helt rigtige sted for mig det her.” 

Muligheder i 

virkeligheden – video 5 

“Vognmaleruddannelsen interesserede mig meget, fordi man 

kom til at male, og man kom til at bruge sine hænder, og så var 

der biler, og det kan jeg godt lide.” 

 

“Når jeg har fri, så er jeg meget pige. Jeg kan godt lide at gøre 

pige-ting. Jeg kan godt lide at være pæn, når jeg har fri og gøre 

noget ud af mig selv, og lave negle og sådan noget” 
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“det er den her uddannelse, jeg har valgt, og det er det, jeg 

brænder for at gøre.” 

 

“Jeg skal se, at der sker nogle fremskridt med det, jeg laver.” 

“Det fede ved at lave kundebiler det er er, at det er en bil, som 

rigtig kommer ud at køre på vejene, som skal bruges til noget, 

og som en kunde har betalt for at få lavet.” 
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Bilag 4: Interviewguide informantinterviews  

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Uddannelsesbaggrund  
 

Hvilke(n) uddannelse(r) har du gennemført?  
 
Hvorhenne var de(n) uddannelse(r) beliggende? 
 
Er der nogen uddannelse, som du har påbegyndt, men ikke 
afsluttet? 

Oplevelse med 
uddannelsessystemet  
 

Hvad var din oplevelse med dit uddannelsesforløb? 
 
Kunne du lide at gå i skole?  

Karrierevejen til i dag  
 

Hvilke jobs har du haft?  
 
Har du oplevet ikke at kunne opnå dit drømmejob på baggrund 
af din uddannelse? 

Børnenes personlighed og 
kompetencer i relation til 
uddannelsesvalget 

 

Kan dine børn lide at gå i skole, og er de gode til det?  
 
Er de blevet erklæret ‘egnet’ i forhold til 
uddannelsesparathedsvurderingen?  
 
Hvilke tanker har du gjort dig om deres uddannelsesvalg og 
fremadrettede karriere/jobs? (Interesser, kompetencer, 
personlighed)  

Rådgivning i forhold til 
børnenes 
uddannelsesvalg og -
retning 

Hvilken uddannelsesvej har dine børn taget? 
 
Hvordan har du rådgivet dine 
børn omkring valg af ungdomsuddannelse? 
 
Har du rådgivet dine børn til at tage i erhvervspraktik, på 
brobygning og opsøge lærere og UU-vejledere i processen?  
 
Har dit barn benyttet sig af de muligheder og hvad er dit indtryk 
af resultatet af de forskellige aktiviteter?  
 
Har du støttet dig til dine børns lærere (og vejledere i 
processen?  
 
Har dine børn opsøgt dig for rådgivning i processen omkring 
uddannelsesvalg? 
 
Hvordan har du rådgivet? Hvilke holdninger har du givet udtryk 
for? Er der noget, du har ‘holdt tilbage’? 
 
Hvad er vigtigt for dig, når dit barn vælger uddannelse?  
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− Spændende uddannelse  

− Mange muligheder for videreuddannelse  

− Målrettet fremtidige drømme 

− Højt fagligt niveau  

− Det man lærer, kan bruges i praksis? 

− Prestige  

− Sociale miljø  

− Jobsikkerhed  
 
Hvordan har beliggenheden af de overvejede uddannelser haft 
betydning for valget?  
 
Føler du at din mening eller præference for valget har betydet 
noget for dine børn?   

Påvirkning af 
omgangskreds 

 

Hvem snakker du med i din omgangskreds omkring dine børns 
uddannelsesvalg? 
 
Føler du, at der er prestige i din omgangskreds i forhold til, 
hvilke uddannelser jeres børn vælger?  
 
Hvordan oplever du det? 

 Medieforbrug 
 

Har du bemærket nyheder i medierne eller kampagner der taler 
for eller imod ungdomsuddannelser?  
 
Hvad har du bemærket?  
 
Hvordan har nyhederne eller kampagnerne omkring 
uddannelsesvalg påvirket din holdning til uddannelser, og hvilke 
der leder til gode job?  
 
Hvilke nyhedsmedier benytter du dig af? 
 
Hvor har du og dine børn søgt information i processen omkring 
uddannelsesvalg? 

Opfattelse af 
erhvervsuddannelse 

Hvad associerer du med erhvervsuddannelser?  
 
Er du bevidst om hvor mange erhvervsuddannelser der findes?  
 
Hvad er dit indtryk af det faglige niveau?  
 
Hvad er dit indtryk af det sociale miljø?  
 
Hvad ved du om mulighederne for videreuddannelse? 
 
Hvad er dit indtryk af lønningsforhold?  
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Hvad er dit indtryk af arbejdsvilkår? 
Hvad er dit indtryk af jobmuligheder og –sikkerhed?  
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Bilag 5: Transskription af informant 1 

A: Jamen altså det første det handler egentlig om, hvilke eller hvilken uddannelse du selv har 

gennemført? #00:00:07.64#  

 

H: Ja. Øh altså helt fra start af eller? Altså folkeskolen til og med 9. klasse. Og så har jeg taget, hvad 

hedder det - matematisk, biologisk studentereksamen. Og så startede jeg faktisk på den 

uddannelse min datter hun kører med lige nu. Altså HA, altså hvad hedder sådan noget - 

erhvervsøkonomi erhvervsjura. Det var så egentlig bare sådan. Den var sgu ikke rigtig fintunet på 

det tidspunkt den uddannelse der, så og der var den ikke. Ja. Og jeg var begyndt at blive en lille 

smule skoletræt der, så det droppede jeg ud af den efter et års tid. Og så arbejdede jeg henover 

sommer. Og så søgte jeg ind på den ét-årige studenter-HH. Det kunne man jo tage dengang. Så da, 

den tog jeg så. Handelsskole, altså ja. Den ét-årige der. #00:01:13.37#  

 

A: Ja, sådan en overbygning, så man også fik en handelsfagligeksamen. #00:01:16.80#  

 

H: Lige nøjagtigt. Og det kunne man som sagt jo så gøre på et år dengang. Så, ja, og så ja, så 

hoppede jeg jo så videre inden for den finansielle sektor der. Jamen man kan jo godt sige, at jeg 

kom jo i lære i banken. Og der har jeg jo så taget noget bankskole, finansdiplom-uddannelse, og så 

har jeg så i mit. Så tager man jo løbende nogle kurser og sådan noget, men så har jeg så her de 

seneste år. Der har jeg taget noget eksamineret formuerådgivning, som er meget intenst forløb på 

et år og på finanssektorens uddannelsescenter. Og jeg er lige startet op på forsikringsakademiet. 

Så der har jeg 1,5-2 år foran mig med det. #00:02:15.04#  

 

A: Ok. #00:02:16.17#  

 

H: Ja. #00:02:17.36#  

 

A: Men har du så en finansøkonomuddannelse egentligt? #00:02:21.14#  
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H: Ja, nej. Ja det har jeg ikke. Fordi det er jo lavet om, fordi dengang tilbage det jo, du skal jo 

tænke på, det er jo tilbage i 87-88-86 eller sådan noget. Det er jo længe. Der, hvad hedder det, 

dengang kunne man jo faktisk komme i banken primært med en handelsskole-eksamen. Men man 

kunne faktisk også godt komme ind med en studentereksamen. Jeg har været elev sammen med 

et par stykker, som gik fra gymnasiet, altså studentereksamen og så ind på i banken. Men langt, 

langt, langt de fleste var egentlig handelsstudenter. Og jeg tænker, at det var sgu også fint nok, at 

jeg havde taget den ét-årige der, fordi altså - der var jo alligevel nogle ting. Jeg kan jo godt se, når 

man sådan snakker med folk på kryds og tværs, det er jo lavet rigtig meget om siden. Altså… Så, så, 

ja, man kan sige, at jeg har ikke den finansøkonomuddannelse, som den ser ud i dag. Jeg tænker 

bare meget, at det, man har på finansøkonomuddannelsen, er jo noget, der så er flettet ind i 

bankskolen på det tidspunkt. Så det kan man vel egentlig godt sige. Måske. #00:03:47.25#  

 

Ja, så man kan sige, at systemet er bare, man kalder det noget andet i dag - på en eller anden 

måde. #00:03:52.33#  

 

H: Ja, fordi der tager du det inden. Der har du jo alle de der ting, det har du inden du egentlig 

kommer i betragtning i banken. #00:04:00.19#  

 

A: Ja lige præcis. #00:04:00.53#  

 

H: Hvorimod at dengang, så alt det der, hvor du skulle lære om, hvad er ratepension og hvad det 

alt sammen var og sådan nogle ting der, og erhvervsdelen og sådan noget. Det læste du samtidig 

med, at du faktisk uddannede dig i banken. #00:04:15.73#  

 

A: Ja. #00:04:16.93#  

 

H: Så der er det lidt anderledes i dag. #00:04:19.03#  

 

A: Yes. #00:04:19.86#  
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H: Ja. #00:04:21.65#  

 

A: Ja, hvor var de uddannelser beliggende? Altså skulle du flytte for at gå i skole? Eller for at 

komme i lære i banken? #00:04:29.86#  

 

H: Øh nej det skulle jeg faktisk ikke. Altså både gymnasiet og handelseksamen den tog jeg i 

Haderslev. Og da jeg tog den der uddannelse, hvor jeg bare lige var et enkelt år, det var i Kolding, 

så lå jeg og futtede frem og tilbage. Den kan man jo ikke tage på handelsskolen, den skal du jo på 

universitet og tage. Så jeg tror også, at de fandt ud af, at man blev nødt til at fintune den, så det er 

jo et helt andet studie i dag, end det var dengang. Og de andre, jamen det har været sådan noget 

med at benytte de, ja Aabenraa har der også været noget. Men det har været heromkring. Der er 

ikke noget #00:05:13.86#  

 

A: Ja, det har ikke været noget, som du sådan skulle flytte for. #00:05:15.56#  

 

H: Nej. Nej. #00:05:17.09#  

 

A: Nej. Okay. Hvad har din oplevelse sådan været med uddannelsesforløb og skolesystemet? Altså 

har du kunnet lide at gå i skole? #00:05:28.44#  

 

H: Ja altså lige bortset fra, at jeg lige havde en tid der, hvor jeg syntes, at det var lidt, nu gad jeg 

sgu ikke det mere. Jeg ville hellere ud at feste og alt muligt (griner). Øh, jamen det synes jeg. Jeg 

har altid egentlig godt kunne lide at gå i skole. Jeg kan godt lide det der med at udfordre mig selv 

og få noget viden og sådan lige, ja. Altså også, fordi det jeg selvfølgelig læser, det er jo også noget, 

jeg skal bruge i forhold til de kunder, jeg møder. I forhold til mine kollegaer, som gerne vil spare. 

Og de har ting her. Og det synes jeg jo er mega, og jeg læser jo selvfølgelig også. Det er jo ikke 

sådan uddannelse, men altså jeg forholder mig jo også til, hvad står der i aviserne, hvad kommer 

der af nyheder. For det har en ret stor indvirkning på den dialog, jeg har med kunderne. 

#00:06:21.12#  
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A: Ja, det er klart. #00:06:22.19#  

 

H: Så øh, men jeg synes, at det er, det er fedt at kombinere arbejde og uddannelse. #00:06:29.54#  

 

A: Ja.#00:06:30.52#  

 

H: Jeg er måske ikke lige helt typen, som min egen datter hun gør, altså med Julie der, altså sætter 

sig ned og - ligesom dig også - tager tre år bachelor og så to års kandidat. Altså. Det var nok ikke 

lige… #00:06:45.81#  

 

A: Du kan godt lide det der med at kombinere det praktiske med at gå i skole, så man hele tiden 

har noget, man sådan kan holde det op i mod og sige: Hvad kan jeg bruge det her til? 

#00:06:53.84#  

 

H: Ja, eller at jeg også kan bruge den erfaring jeg har via mit arbejde. Det kan jeg også bruge i mit 

studie, hvis du kan følge det. Så det går begge veje. Det synes jeg faktisk. Og det kan jeg jo også se 

rigtig meget nu er jeg jo, kan man sige i anførselstegn kommet sent i gang med 

forsikringsakademiet. Det skulle jeg jo faktisk have taget for 18 år siden, hvis det er helt rigtigt i 

forhold til den jobprofil jeg har haft eller har. Men der kan jeg jo godt se, der er jo meget den der 

erfaring, den kan jeg jo bidrage med. Nu laver vi jo team-opgaver, og der er jo nogle helt unge 

mennesker med, som er forholdsvis nye i jobbet. De er ikke ret gamle heller. Der er jo noget 

livserfaring og sådan noget, som de jo selvfølgelig ikke har. De har jo selvfølgelig heller ikke været i 

branchen i så mange år og arbejde med det. Så det er klart, at nogle af de ting, jeg så bibringer, 

jamen det er jo læring til dem eller ekstra viden. Det er sgu egentlig meget sjovt, synes jeg. 

#00:07:53.47#  

 

A: Ja, så du kommer også med noget den anden vej, kan man sige. #00:07:55.57#  

 

H: Jaja, lige præcis. #00:07:57.14#  
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A: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det er meget fedt. #00:08:00.14#  

 

H: Det er meget fedt. #00:08:01.32#  

 

A: Det leder mig egentlig lidt videre til den karrierevej. Nu har vi allerede været lidt inde på det, 

men sådan hvilke job du har haft for at nå dertil, hvor du er i dag? #00:08:11.39#  

 

H: Ja. #00:08:15.84#  

 

A: Hvordan du sådan har arbejdet dig op, kan man vel godt kaldet det - fra at være elev i banken til 

at nå dertil, hvor du er i dag? #00:08:23.36#  

 

H: Ja, altså jeg er måske gået lidt, jeg har måske ikke taget helt den slagne vej i forhold til, hvordan 

man ville gøre det i dag, fordi i dag der er der en helt klar retningslinje for, hvornår du kan hoppe, 

hvorhen ad indenfor den branche, jeg er i. Jeg vidste allerede, da jeg begyndte at læse om pension 

og sådan noget, så vidste jeg bare, at det var det, jeg skulle arbejde med. Så allerede inden jeg var 

færdig som elev, da arbejdede jeg med HR-afdelingen om at lave et trainee-ophold til mig, som 

forløb sig over ni måneder, hvor jeg blandt andet var i Svendborg og Fredericia og fulgte nogen, 

der havde det job, jeg godt kunne tænke mig her. Altså som pensionsrådgiver i banken. Og da fik 

jeg jo sådan learning by doing samtidig med, at jeg også gik på skole og sådan nogle ting der. Og da 

tilegnede jeg mig jo nogle ting, hvor man kan sige, at det kan du sgu ikke altid læse dig til. Men der 

havde jeg jo en fed oplevelse, fordi jeg også kom ud og mødte rigtige mennesker. Jeg hørte, hvad 

der blev sagt, og så tog jeg jo det bedste af det, jeg syntes det var, og hvordan det så passede til 

mig. Og så, og så faktisk inden jeg næsten var færdigudlært, jamen da, da startede jeg faktisk ud 

med at arbejde med pension. Altså meget sådan ulig dem jeg i hvert fald var elev sammen med, 

for enten så skulle man være boligrådgiver, og ellers skulle man være investeringsrådgiver. Der 

ville drengene, de skulle være investeringsrådgiver (griner). Så der var alle, de syntes, at pension 

det var fandme så nederen, det var så tørt. Jeg synes, at det er mega spændende, altså. Men 

sådan er vi jo så forskellige. Det er jo godt, der er forskellige jobs. Så på den, og så er jeg faktisk 

mere eller mindre blevet hængende der, kan man sige. Altså så har jeg lige haft et par afstikkere i 
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forbindelse med, at jeg så har født de her tre børn, og hvor jeg tænkte, at der skulle være noget 

orlov, så skulle jeg jo ikke arbejde fra, fra klokken syv om morgenen til klokken otte-ni om aftenen 

hver dag. Det holdt jo ikke stik, og i perioder og sådan noget. Men, men så jeg har ikke den der 

almindelige bankrådgiveruddannelse, som man ellers normalt ville have, før man begynder at 

finde sin specialer. Der tog jeg faktisk specialet med det samme. #00:10:50.09#  

 

A: Ja, og hvad kan man sige. Du har forblevet, eller hvad kalder man det, inden for den sammen 

branche? Altså arbejdet med pensioner og sådan noget lige siden? #00:10:59.17#  

 

H: Ja, som sagt havde jeg lige en afstikker, hvor jeg så tænkte, jamen det kunne jo godt være, jeg 

kunne godt lide at snakke med kunder, så jeg sagde, at jeg kom faktisk i en erhvervsafdeling, hvor 

jeg skulle være opsøgende på nye kunder på erhverv. Og så, så der var jeg 1,5 år eller sådan et 

eller andet, og så gik jeg på barsel igen. Og så tænker jeg, at det er simpelthen ikke det jeg skal. 

Det er ikke det, jeg brænder for. Og så tænkte jeg, jamen det kunne jo også godt være, at jeg 

måske på et eller andet tidspunkt skulle prøve at tage den der brede faglige rådgiveruddannelse. 

Altså så jeg ligesom også havde bankrådgiverdelen. Altså noget bolig og de der ting her. Og det 

gjorde jeg så også, men men men det var slet ikke det. Altså jeg skulle sgu slet ikke sidde med de 

der overtræk, og sidde og snakke med kunder, der ikke kunne finde ud af at afvikle på deres lån og 

sådan noget. Og lave budgetter og have har vi alt og nej. Altså jeg skulle, jeg skulle det andet. Og 

derfor så fandt jeg, så jeg havde måske lige et slip på 2,5-3 år i hele den karriere, jeg har haft på 

30+ i banken, hvor jeg ikke lige kun snakkede pension. Men ellers så har jeg gjort det altid. 

#00:12:12.66#  

 

A: Har du oplevet ikke at kunne få dit drømmejob på baggrund af den uddannelse, du har haft? 

Eller har det ikke været til nogen hindring? #00:12:21.36#  

 

H: Nej. #00:12:23.06#  

 

A: Nej. #00:12:23.91#  
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H: Nej, det har jeg egentlig godt. Nej. #00:12:25.95#  

 

A: Du har taget det, der skulle till løbende, kan man sige. #00:12:29.35#  

 

H: Ja, og så kan man sige ved det, at jeg er blevet i anførselstegn i faget eller også mere eller 

mindre på den samme arbejdsplads i så mange år, så har man jo noget goodwill der, kan man sige, 

og det er jo også derfor, som jeg siger, at det er lidt pudsigt, at jeg egentlig burde havde taget den 

uddannelse, som jeg er i gang med nu, den skulle jeg egentlig havde taget for lad os bare sige 18 år 

siden, startet på den. Men det er jo, fordi folk har sagt: Jamen det er ikke nødvendigt. Du kan det, 

du skal og blablabla, men man så bare sige, at tiderne er blevet lidt en anden, hvor jeg jo så har 

sagt, at prøv og hør her: Jeg vil jo også gerne have et stykke papir på det, jeg kan. Fordi hvad nu 

hvis… Altså så den her, hvad skal man sige, den historie man har på sin arbejdsplads, det, hvis du 

nu skulle ansætte mig - det ville du jo ikke kende på samme måde. Altså jeg kan jo sagtens fortælle 

dig det, men ja - passer det nu, det jeg sider og siger. Ja #00:13:28.83#  

 

A: Det er rart at have noget papir på det, man kan. Yes. Jamen det handler egentlig lidt om 

børnene og deres uddannelsesprocesser, og hvad der nu ellers. Og nu kommer det selvfølgelig 

også, jeg ved, at du har tre børn, så altså sådan. Du kan jo svare sådan lidt efter, hvad du tænker, 

der giver mening, jeg ved ikke, om det giver mening - altså selvfølgelig er de forskellige og sådan 

noget, men det kan vi tage lidt, som det kommer. Det første det handler om, om de kan lide at gå i 

skole, og om de er gode til det? #00:14:03.97#  

 

H: Ja. Jamen hvis vi skal tage det med, om de kan lide at gå i skole. Jeg kan i hvert fald sige, Julie 

hun kan jo godt lide at gå i skole. Hun synes, at det er mega spændende at fordybe sig i de her ting 

her og sådan noget. Frederik det er sådan måske lidt mere semi. Skole det skal man jo have, fordi 

så man kan uddanne sig og få det job, man gerne vil have formegentlig - eller forhåbentligt. Jamen 

han har også haft det sjovt nok ved at gå i skole, ja, men jeg tænker, at hvis han kunne sætte sig 

ned og vælge et job, som virkelig tiltaler ham, uden at han behøvede at gå i skole, så ville han 

synes, at det var sgu helt okay. #00:14:50.07#  
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A: Ja, så havde han gjort det. #00:14:50.81#  

 

H: Ja. Den lille - det er sådan mere: Skole; det er da et nødvendigt onde. Altså. Jamen det er lidt 

sjovt, fordi der sidder et pisse godt hoved på ham, det er bare ikke sådan - ja der er lidt for mange 

hormoner i luften, tror jeg sgu (griner). Men jo, når der et nogle fag, der interesserer ham, så går 

all in på det. Og sætter sig virkelig ind i tingene, så det er ikke sådan. Jeg vil ikke sige - han er jo 

ikke skoleforskrækket, men han er heller ikke sådan en, der… Ja, han er ikke på samme måde som 

Julie for eksempel. #00:15:33.01#  

 

A: Men ja, okay. #00:15:35.03#  

 

H: Jeg ved ikke, giver det mening? #00:15:35.78#  

 

A: Ja, det giver helt sikkert helt god mening. Det handler måske også om, at for eksempel for 

Christian, at selvom han måske nogle gange synes, at det er lidt kedeligt og det ikke interesserer 

ham så meget, så har han vel alligevel været god nok til det, så på den måde har det heller ikke 

afskrækket ham? Er det rigtig forstået? #00:15:50.74#  

 

H: Nej, lige præcis, og man kan sige, at altså han er også lige blevet 16, og ja, dreng og… Ja, du ved. 

#00:16:01.11#  

 

A: Alt hvad det indebærer. #00:16:02.26#  

 

H: Ja (griner). #00:16:05.77#  

 

A: Er de alle tre blevet erklæret egnet i forhold til den der uddannelsesparathedsvurdering, man 

giver i folkeskolen i forhold til, om de kan få lov til at gå direkte i gymnasiet. #00:16:16.17#  

 

H: Ja. #00:16:17.22#  
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A: Ja, okay. Hvilke tanker har du gjort dig om deres uddannelsesvalg og fremadrettede karriere 

eller jobs, eller hvad vi skal kalde det? Også sådan i forhold til deres interesser og personligheder, 

og altså nu siger du også selv, at Julie måske er meget mere boglig, og det interesserer hende 

mere, end det for eksempel gør for Frederik? #00:16:36.86#  

 

H: Ja, altså der er ingen tvivl om, at altså nu Frederik, han holder så Frederik, han holder nu 

sabbatår, så han har ikke rigtig valgt noget endnu, men hvis vi nu bare lige skal tage Julie først. Nu 

ved jeg ikke, om vi kommer ind på det senere - det her med, hvordan vores rolle kunne have været 

eller var, da hun skulle vælge uddannelse. Det ved jeg ikke, om vi kommer ind på? #00:16:56.54#  

 

A: Ja, det kommer vi lidt ind på, men vi kan sagtens tage det nu. Så springer vi bare over det 

senere. #00:16:59.91#  

 

H: Fordi jeg kan huske dengang, hvor hun skulle tænke på, hvad ville hun. Hun er sådan meget 

struktureret, og lidt i forhold til, det kender du også fra sportens verden, altså, det lå så dybt i 

hende, og når hun satte sig noget for, jamen så gik hun all in på det. Og der kan jeg huske, at da 

sådan skulle finde ud af, hvad hun skulle være, der brugte hun jo også tid på at gå ind og 

undersøge det og sådan noget, og endte faktisk ud med fire forskellige, vidt forskellige må jeg sige 

- uddannelsesmuligheder. Altså idræt, biologi, og så det hun læser nu altså erhvervsøkonomi 

erhvervsjura, og så var det fysioterapeut. Og hun var også til optagelsesprøve på idræt og fik 

faktisk at vide, at hun kunne komme ind, hvis hun valgte det. Det valgte hun så fra, for der går hun 

så alligevel lige stykket videre og siger, jamen okay, hvad kan jeg egentlig blive så, hvad er 

jobmulighederne og sådan nogle ting. For hun syntes jo egentlig, at det var mega fedt at være der 

på den der optagelses… Og det var jo noget hun vidste noget om, og så valgte hun faktisk at tage 

noget, hun ikke vidste en skid om. Som netop handler om økonomi og jura. Altså. Og vores snak 

med hende var jo egentlig mere, at vi syntes jo, at det var fedt, at hun havde undersøgt de her ting 

her og meldt sig ind på det her, men hun selvfølgelig skulle mærke ordentlig efter, hvad det var, 

hvor hun kunne se sig selv i på den lange bane, selvom det godt kunne være svært. Fordi hvad 

ligger der så alligevel lige i jobbet, når det kommer til stykket. Altså… Og den diskussion har hun 

egentlig også lidt haft med sig selv, kan man sige. Uden at vi har påvirket hende og sagt, argh men 



 165/399 

vi synes, at du skal tage det, fordi det er der gode penge i, eller du skal tage det, fordi der er der 

bedre jobmuligheder. Altså det har vi simpelthen valgt ikke at gøre, fordi det er jo hende, der skal 

læse, det er hende, der skal have ejerskabet for det og det er jo hende, der skal synes, at det er 

sjovt, og hende der skal arbejde med det - måske ikke resten af livet, det er jo ikke altid sådan, 

man kommer til det, men du ved. Og så valgte hun det der, og da og da er jeg slet ikke i tvivl om, 

at der har hun helt klart valgt rigtigt, fordi at hun har jo valgt en uddannelse, hvor det er meget 

med paragraffer, cirkulære rammer og altså kasser, hvis man kan sige det sådan og sådan meget 

diskussionsbaseret også. Altså jura det her med at så er der den her paragraf, men den kan så 

også, hvad skal man sige afløses af den her, hvis du så i øvrigt har dine argumenter på plads, og 

hvad har vi alt. Så det er, det er lige i øjet, og jeg kan huske, at efter det første semester, altså der 

op til jul og sådan noget, og sådan tror jeg måske mange har det, jeg ved det ikke, jeg har jo ikke 

selv været universitetsstuderende, men at da var hun sgu i tvivl om, om hun havde valgt et rigtige, 

fordi hun syntes, at det var svært. Hun gik jo fra gymnasiet, hvor hun var godt kørende og havde 

styr på tingene og sådan noget og var inde i fagene, og lige pludselig mødte hun, blev hun mødt 

med en hel del fag, hvor hun tænkte: Det har jeg aldrig nogensinde haft før. Hvordan knækker jeg 

koden? Hun syntes jo, at alle de andre, det var de jo gode til, dem der kom fra handelsskolen og 

sådan noget, hvor vi jo så prøvede at støtte hende i og sige: Jamen det er jo meget naturligt, og 

man kan jo godt få den her angst for gud har jeg nu valgt det rigtige, og det er jo mange år, og 

fordi som jeg sagde, det er jo ikke en uddannelse for livet altså. Du kan jo altid vælge om. Og det 

brugte vi jo lidt tid på sådan ligesom at sige, jamen det skal nok komme, det skal nok komme, og 

så havde hun simpelthen sagt til sig selv, at hvis det går godt til eksamen der til jul, jamen så ville 

hun i hvert fald give det et shoot eller et shot mere. Og så prøve og se, om det ikke blev bedre, og 

ellers så, hvis det gik ad helvede til, så ville hun sige, jamen ved du hvad, så bliver jeg nødt til at 

finde noget andet, fordi at så knækker jeg simpelthen ikke koden. Så gik det skide godt, og så, og 

hun har det super. Altså der er selvfølgelig også svære ting i det, men det ja. #00:21:24.66#  

 

A: Så det vil sige, at for Julie der har hun måske også selv drevet sådan selve processer ret meget. 

Jeg tænker, at det har sikkert også. Altså hvordan var det dengang, hun skulle vælge efter 9. 

klasse? Hvad gik overvejelserne på dengang? #00:21:40.90#  
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H: Ja, 9. klasse. På det tidspunkt anede hun jo ikke, hvad hun skulle overhovedet. Og hun var jo så 

kommet et år for tidligt i skole. Og da valgte hun faktisk at tage 10. klasse. Nu er jeg jo selv gået 

direkte fra 9. og på gymnasiet. Søren har jo taget 10. klasse. Så jeg anede jo ikke, hvad der lå i 10. 

klasse altså. Og jeg havde det sgu fint nok med det, for jeg tænkte, at hun skal sgu nok nå det, hun 

skal nå. Altså. Et år for tidligt i skole, altså hvad løber vi efter? Det er jo ikke for vores skyld altså. 

Og det gjorde hende faktisk rigtig godt, fordi at det, der blev sådan lidt, ikke, jeg vil ikke kalde det 

ro på bagsmækken, fordi det har der egentlig hele tiden været, for hun har hvilt meget i sig selv i 

forhold til skole, men det her med, at hun fandt ud af, om hun skulle på handelsskolen eller 

gymnasiet. Fordi det var hun faktisk meget i tvivl om, da hun var ved at afslutte 9. klasse. Så der 

har 10. jo været rigtig godt for hende. Og det var faktisk hende selv, altså både Søren, altså Søren 

har handelsskolen, jeg har begge, så jeg var jo altså, der har vi heller ikke påvirket nogen steder, så 

da hun kom og så sagde gymnasiet - wow - fedt, nå, jamen så tager vi det. #00:23:00.08#  

 

A: Rådgav du, eller har I sådan rådgivet hende til at tage i erhvervspraktik eller i brobygning eller 

opsøge lærere eller uddannelsesvejlede eller noget sådan i processen? #00:23:10.36#  

 

H: Nej. Det har vi faktisk slet ikke. #00:23:12.26#  

 

A: Hvad med de to andre? #00:23:14.33#  

 

H: Jamen ikke i forhold til… #00:23:18.73#  

 

A: Jeg kan slet ikke huske, hvor langt er Christian, hvad laver han nu? #00:23:21.11#  

 

H: Christian han går i 10. #00:23:23.17#  

 

A: Han går også i 10. Okay. #00:23:24.41#  

 

H: Ja. Og det er Frederik. Han valgte også at tage 10. med. Og det tænker jeg egentlig også er fint, 

fordi Frederik han var ikke i tvivl om, at han ville på gymnasiet. Hvor jeg måske inderst inde, jeg 
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sagde ikke noget til Frederik, men jeg var måske lidt i tvivl, om han egentlig var en gymnasiedreng, 

eller han mere var en handelsskoledreng. Også fordi han sådan meget med IT og sådan nogle ting, 

og han snakkede lidt om ejendomsmægler, hvor jeg sådan, ej men så er det måske ikke lige 

gymnasiet, man skal tage. Men du ved, det er jo, man skal fandme også passe på med at påvirke, 

så der har vi egentlig bare trukket snablen ind. Og så besluttede han sig for at tage på gymnasiet. 

Han tog også 10. klasse og fandt så ud af der, at det var, at han fastholdt gymnasiet, og det gik 

også rigtig fint, og han var glad for det, og jeg tænker egentlig også, at det var den rigtige hylde for 

ham. Så et eller andet sted. Han ved så ikke rigtig, hvad han vil. Han arbejder stadigvæk lidt, om 

han skal gå IT-vejen, eller om han skal tage mægler-vejen. Og så nogle gange så popper det lidt op 

fysioterapeut, kiropraktor noget. Men jeg tror, uden at jeg skal kunne sige det, han er nok ikke 

kiropraktor- eller fysioterapeut-typen. Det er bare sagt mellem dig og mig. Det har jeg ikke sagt til 

ham. Men han er nok mere de to andre ting, og det er de to andre ting - altså IT og 

ejendomsmægler, der popper mere op. Eller det gentagne gange at poppe op. Ja. Det ville han 

nok. Men det skal han, nu har han valgt at tage to sabbatår. Han er, nu her til sommer er han 

færdig med det første, og så tager et mere, og så, så tænker jeg, at han, når han går ind i sit andet 

sabbatår, at han tuner lidt mere ind på at begynde at kigge på, okay, hvad fanden er det så lige jeg 

vil. #00:25:27.14#  

 

A: Ja, hvilken retning. #00:25:27.79#  

 

H: Ja, for lige nu har han sådan i anførselstegn lidt god tid til sådan at finde ud af det. 

#00:25:31.75#  

 

A: Jaja… #00:25:33.09#  

 

H: Så kigger man ikke så meget på det vel? #00:25:34.01#  

 

A: Nejnej. Og Christian han er i 10? #00:25:37.46#  
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H: Han er i 10. Ja. Han er sådan lidt. Altså… Man kan sige, Julie var et januarbarn og kom så et år 

for tidligt i skole. Og Christian er et decemberbarn og kommer i skole med den årgang, han er i, 

men må også, han er jo en dreng med krudt i røven og sådan noget. Det er så blevet meget, meget 

bedre, men han altså set i bakspejlet, skulle han måske nok lige have ventet et år. Men på det 

tidspunkt, hvor han skulle løbes videre, der var det jo, at man lavede alle de her ændringer med, at 

medmindre der var et eller andet, der skreg til himlen, så skulle børn af den her årgang her, de 

skulle afsted. Altså det år, hvori man fyldte seks år. Og det blev han jo først i decembermåned. Så 

han startede jo i august som ja godt og vel fem et halvt-årig. Så ja, og han ja, så han proklamerede 

lige pludseligt til en 7. klasse, hvor han røg op i idrætsklasserne, hvor vi sådan skulle sidde og 

snakke om, hvad vil du så nu her. Jamen han skulle bare tage de her tre år, og så skulle han i øvrigt 

have 10. klasse, og så skulle han på gymnasiet ligesom hans to søskende. Og Søren og mig vi 

kiggede bare på hinanden: Okay. Nå, jamen så ved vi det (griner). #00:26:57.56#  

 

A: Okay, og han regner stadigvæk med at skulle i gymnasiet? #00:26:59.88#  

 

H: Ja, han har i hvert fald søgt ind, så. #00:27:04.18#  

 

A: Jamen det skal han jo nok komme så. #00:27:05.05#  

 

H: Ja, det håber vi da, han gør. #00:27:07.25#  

 

A: Men det vil sige, han har heller ikke sådan benyttet sig af erhvervspraktik eller, ja 

brobygningsforløb, skal de ikke i det, når de er i 10? Måske ikke? #00:27:16.71#  

 

H: Jo altså, jo de har været afsted både i 9. og i 10. Altså og det har de to andre også været. 

#00:27:24.77#  

 

A: Jamen de har måske allerede været afklaret med deres valg? Så de forløb ikke sådan har 

ændret så meget? #00:27:30.27#  
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H: Jamen de har, ja altså… Ja. Jeg ved det ikke altså. #00:27:37.61#  

 

A: Jamen det var egentlig også mere sådan for at høre, hvad dit indtryk er af de forskellige 

vejledningsaktiviteter, der er. Men det, det er måske også sådan lidt svært at svare på, hvis det 

ikke sådan er noget, de har benyttet sig sindssygt meget af? #00:27:47.56#  

 

H: Altså jeg ved ikke andet end det der. Har der ikke været noget nede på Harmonien, hvor 

klasserne har været nede, hvor der har været sådan nogle stande og du ved. #00:28:01.78#  

 

A: Ja, lige sådan uddannelsesmesse. #00:28:02.57#  

 

H: Sådan lige hvor de sår der, eller har skolerne været ude på skolerne, altså 

ungdomsuddannelserne har været ude på skolerne lige at fortælle. Det kan jeg faktisk ikke huske, 

fordi det foregår alt sammen i skoletiden, så der er vi forældre faktisk ikke involveret i det, kan 

man så sige. Selvom det måske egentlig var en god ting, hvis man var det. Sådan man ligesom 

kunne understøtte sit barn eller sige, jamen hvad tænker du om det. Altså prøve ligesom at 

udfordre dem, de bare vælger, fordi jamen, dem jeg hænger ud med i frikvartererne, de skal på 

handelsskolen, og så skal jeg også på handelsskolen, eller hvad nu det måtte være. Fordi det 

kunne det jo godt nogle gange måske pege i retningen af, tænker jeg. #00:28:44.71#  

 

A: Ja. Jaja. Netop. #00:28:47.17#  

 

H: Nu ikke lige kan man så sige hjemme hos os har det ikke været med de to store. Jeg tænker, at 

Christian han vælger ligesom de store har. Det har vi jo selvfølgelig snakket med ham om, jamen 

det behøver du jo ikke. Altså. Fordi du har svømmet ligesom dem, det ja. Det gav jo så måske sig 

selv, fordi han blev slæbt med op i den hal der, altså, men du behøver jo ikke at tage det. Det er jo 

lige så godt at tage alle de andre uddannelser. Du skal bare kigge på, hvad kunne du tænke dig at 

uddanne dig til, og så skal du selvfølgelig tage den ungdomsuddannelse, der ville være mest smart 

at tage i halen af det. Men jeg tror egentlig ikke rigtig lige han. Jo han har skrevet sin OSO-opgave, 

har han skrevet, sådan er det i hvert fald i 10. på Realskolen, så skal de skrive om, hvad de godt 
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kunne tænke sig at uddanne sig som. Og der har han skrevet om kiropraktor. Ja. Så giver det jo 

meget mening at tage gymnasiet, så der er han sådan meget. Han skriver også et eller andet i 

opgaven af, at hvis det er det, der skal til, så er det det, der skal til, og så gør jeg det (griner). 

#00:29:56.32#  

 

A: Så må det være sådan. Men det virker ikke som om, at I sådan har brugt hverken børnenes 

lærere eller vejledere, sådan uddannelsesvejledere så meget? At det måske meget sådan er noget 

I har snakket om derhjemme, og at de også selv har været relativt afklarede? #00:30:16.91#  

 

H: Ja. Ja eller er blevet det i hvert fald. Sådan i deres modningsproces, ville jeg kalde det, at, fordi, 

ja. #00:30:27.98#  

 

A: Ja. Og…#00:30:30.03#  

 

H: Men vi har ikke benytte os af de der, det har vi ikke. Nej. #00:30:33.29#  

 

A: Hvordan har de sådan opsøgt dig eller Søren for den sags skyld, også i forhold til rådgivning i 

processen omkring uddannelsesvalg? Altså også meget sådan gymnasiet, handelsskole, 10. klasse 

måske også? Ja, og hvordan du sådan har rådgivet dem? Altså er det noget, du har givet udtryk 

for? Eller er der måske også noget du sådan har holdt tilbage? #00:30:52.18#  

 

H: Ja, man kan sige, det er nok mest mig, de har henvendt sig til. Men jeg vil sige det sådan, at jeg 

har i hvert fald forsøgt alt det, jeg kunne at holde mig på et nøgternt, objektivt plan. Altså og 

undgået at pege i en eller anden retning. Jamen jeg synes, at du skal på handelsskolen, det tror jeg 

passer bedst til dig. Altså det har jeg simpelthen ikke sagt, som jeg også nævnte for dig i forhold til 

Frederik, at umiddelbart så tænkte jeg ikke, at han var en gymnasiedreng, men det kunne jeg godt 

se, da han kom derop. Fedt for ham. Og alle de her ting her, og han ville slet ikke passe ind i en 

handelsskole, men det var, fordi jeg sådan tænkte, når han gav udtryk for det her med IT og sådan 

noget, så er det jo klart, at når han så nævner de her ting, så siger jeg, men hvad med 

handelsskole? Altså har du overvejet det, hvis det er den vej, du vil gå. Altså så det var sådan 
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mere, hvor jeg stillede de her åbne spørgsmål og lagde det tilbage på deres bordplade. Prøv lige at 

overvej det her i stedet for at sige, jamen altså at det ikke blev lukkede spørgsmål. #00:32:09.18#  

 

A: Ja altså også sådan mere, tænkt over det i stedet for jeg synes måske. At det mere var den 

tanke. #00:32:15.72#  

 

H: Ja og det er sgu ikke, fordi at jeg er hellig eller skide god til det, og jeg har ikke taget noget 

uddannelse i det, men jeg har virkelig været opmærksom på, altså jeg vil nødig have, at mine børn 

på et tidspunkt kom tilbage, og det var fandme også dig, der sagde, at vi skulle tage den 

uddannelse her. Og nu. Prøv nu og se her, og jeg hader mit job, eller hvad ved jeg. Eller nu gider 

jeg ikke læse det mere, nu har jeg været gang i 2,5 år og nu skal jeg snart til eksamen, og jeg kan 

ikke finde ud af det og… Altså… Også fordi jeg selv ved. Nu har jeg selv prøvet, lige haft en lille 

jobskifte, hvor jeg syntes, at det jeg skulle over til, det var mega fedt. Og jeg glædede mig som et 

lille barn til at pakke op til jul, og puha nej, hvor jeg glædede mig, og så viste det sig bare, at 

indpakningen den var sgu flottere end det, der var inde i pakken. Jeg blev så skuffet, og heldigvis 

så fik jeg mærket rigtig godt efter, og sagde til min daværende chef: Ved du hvad, det her, det er 

ikke det, jeg har sagt ja til, og det er heller ikke det, I har købt mig ind på. Jeg har får ikke lov til at 

arbejde med det, I har givet udtryk for, og det er det, jeg gerne vil. Det er det, jeg brænder for. Jeg 

hører ikke til i det her job her. Jeg skal videre. Og det gjorde, at jeg tog jo et fravalg igen og vendte 

tilbage til det, jeg altid godt har kunnet lide og til det, jeg altid har arbejdet med faktisk. Og det er 

derfor, for mig, der fandt jeg ud af, hvor vigtigt det er at have et job, man brænder for. At man har 

et job, man er rigtig glad for. Fordi alt andet det, jamen det kan simpelthen slå en ihjel, havde jeg 

nær sagt. Det kan det virkelig. Det kan det virkelig. #00:33:59.58#  

 

A: Så hvis du skulle sådan give et råd, eller det, der er vigtigst for dig, når børnene vælger en 

uddannelse, det er sådan set ligegyldigt, om det er en ungdomsuddannelse eller 

videreuddannelse, det er at de synes, at det er spændende? #00:34:14.35#  

 

H: Ja!#00:34:14.35#  
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A: Og at de synes, at det er sjovt? #00:34:14.64#  

 

H: Ja! Og jeg vil sådan det har jeg nu altid tænkt. Altså jeg har ikke nogen ambitioner på mine 

børns vegne, andet end jeg håber, at det får et godt og lykkeligt og sygdomsfrit liv. Så de, du ved 

alt det der, men det her med, at ved du, hvad, jeg er sgu ligeglad med, om de bliver bibliotekar 

eller skraldemand. Alle jobs er jo vigtige, for ellers så fandtes de ikke. Og det vigtigste for mig, det 

er sgu egentlig bare, om det så er noget de læser sig til, eller hvad skal man sige, hvad hedder 

sådan noget, autodidakt, eller det der med, at man går i fysisk lære, eller hvad hedder sådan 

noget? Det er jeg sådan set ligeglad med. Og om de får store lønninger eller ikke store lønninger 

eller hvad. Det er jeg fuldstændig ligeglad med. #00:35:03.74#  

 

A: Ja, bare de er glade og godt tilfredse. #00:35:05.05#  

 

H: Ja. Og det vigtigste, synes jeg også, for dem, og det er det, jeg sådan prøver at skubbe over på 

deres banehalvdel. Det er sgu ikke, fordi jeg vil frasige mig noget ansvar, men ansvaret er jo 

egentlig deres. Det er jo, at de tager ejerskab for det, de går i gang med, fordi det er jo deres 

fremtid. #00:35:25.69#  

 

A: Ja, så bliver det nok også lettere at holde motivationen oppe for dem, for det, de er i gang med. 

#00:35:29.02#  

 

H: Lige nøjagtig, og så er det jo også kun det, der så er tilbage for vi andre, når de så har truffet det 

valg, det er jo bare at støtte op og bakke op og alt det vi kan. Også nogle gange når man synes, årh 

nu begynder det sgu at blive. Det kender du også fra håndboldverdenen, der kan sgu også være 

perioder, hvor man tænker, hvad fanden laver jeg her og bruger så mange timer på det ikke? Der 

er det jo viljen, der skal tage over, når motivationen den lige mangler i en periode. #00:36:07.35#  

 

A: Jaja, det kender jeg. Har beliggenheden haft noget sådan betydning i de overvejelser, som I har 

snakket om og gjort jer i forhold til uddannelsesvalg hjemme hos jer? #00:36:20.57#  
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H: Altså du tænker på det der med, om de skulle til Aalborg eller København eller til udlandet eller 

sådan noget? #00:36:26.29#  

 

A: Ja, altså lige i Haderslev, lige hjemme hos jer er det selvfølgelig stadigvæk nemmere at tage op 

på gymnasiet, men også altså om afstanden havde noget at sige? Men for den sags skyld også for 

Julie, om det var afgørende for hende, at hun skulle, skulle til Aarhus, også ville hun finde en 

uddannelse, der passede til hende der eller sådan. #00:36:46.36#  

 

H: Nå sådan ja. At det var stedet, der blev afgørende for, hvad uddannelse man valgte. 

#00:36:50.23#  

 

A: Ja for eksempel. #00:36:51.94#  

 

H: Nej, slet ikke. Altså ja og som sagt nu er de startet ud med, at det skulle være gymnasiet, så var 

det jo bare sådan. Men de har jo cyklet rigtig, rigtig meget op i den anden ende. #00:37:05.57#  

 

A: Jaja, det kan man sige - lige med det havde det jo været nemmere. #00:37:04.56#  

 

H: Så i forhold til det, om det var handelsskolen, ja STX eller HTX eller hvad de alt sammen hedder 

der, det var sådan set fuldstændig ligegyldigt. Så det har ikke været afgørende overhovedet. Og 

heller ikke i forhold til. Det ved jeg i hvert fald, da Julie hun var inde og kigge. Hun besluttede sig 

for, hvad det var, hun kunne tænke sig at læse og ser så på, hvor kan det læses henne. Og der har 

hun jo så valgt ud fra, der er jo både mulighed i København, og jeg tror også, at man kan læse den i 

Odense og i Aarhus, også tror jeg, at der er et andet sted også, og hvor hun så siger: Jamen jeg 

kunne rigtig godt tænke mig til Aarhus, så det er så det, jeg vælger. #00:37:48.48#  

 

A: Ja, det er det, jeg går efter. #00:37:49.36#  

 

H: Men det har ikke været byen, der har været afgørende for, hvilken uddannelse hun har valgt. 

Det er det ikke. #00:37:54.31#  
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A: Okay. #00:37:57.47#  

 

H: Og det tror jeg, det vil det heller ikke være for, ja det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke, at det 

vil være for Frederik. Altså man kan selvfølgelig sige, han har jo en kæreste, som gerne vil læse til 

tandlæge, og det vil hun gerne læse i Aarhus. Og der er det jo klart, at de ser sig jo, at de skal flytte 

sammen og alle de her ting, og det håber vi jo også, at de skal. Men der kan man så sige, at hvis 

det nu er, at de viser sig en eller anden uddannelse, han kun kan tage i København. Det kunne så 

måske godt være, at det ville kunne påvirke hans valg. Det tror jeg måske godt, at det kunne. Men 

nu kan man så sige, at det han lidt inde på omkring IT og ejendomsmægler, det kan han jo læse. 

#00:38:46.68#  

 

A: Jaja alle steder. #00:38:47.13#  

 

H: Næsten anywhere. Så det tænker jeg ikke giver noget - og lige sådan kiropraktoruddannelsen. 

#00:38:55.61#  

 

A: Nej, så der er ikke nogen begrænsninger der, kan man sige. #00:38:58.32#  

 

H: Nej, det tænker jeg ikke lige umiddelbart, at der er. Så men ellers så kunne det godt, hvis jeg nu 

skal kigge Julie kontra Frederik, kunne det måske godt have. #00:39:09.84#  

 

A: Måske også mest af alt, fordi de skal følges ad. #00:39:15.00#  

 

H: Ja. Fordi der kan man sige, da Julie og Rasmus de flyttede til Rasmus, der har Rasmus jo ikke 

nogen uddannelse - altså andet end han er færdig med gymnasiet og skal så i gang med sabbatår. 

Og Julie havde jo også valgt kun at tage et år sabbatår - dels for, at hende og Rasmus de så kunne 

flytte sammen, og så følges ad den vej, men også fordi hun havde lige brug for, hvad var det så 

egentlig så, hun skulle for real. Tage en uddannelse. Det brugte hun så det år på. Hvor Frederik 

han har sgu så ikke lige så travlt med det, men det er så også, fordi hans kæreste skal ud at rejse i 

en tre måneder med en veninde, som har været planlagt i hunderede år og en madpakke, inden 
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Frederik kom ind i billedet - og det er klart, at når hun så kommer tilbage fra det. Det skal hun så 

først i efteråret i år, så skal hun lige tjene nogle penge igen, og så havde søgt ind og alle de her ting 

her. Og så skal de så først starte op der. Men hvad hedder det, men da er Julie også mere altså, vi 

skal sgu videre (griner). Altså, så, ja. #00:40:15.36#  

 

A: Føler du, at dine meninger har haft nogen som helst betydning for deres uddannelsesvalg? 

#00:40:21.79#  

 

H: (tænker) Nej, altså nej, fordi jeg synes egentlig ikke, altså jeg har ikke sådan på den måde givet 

mine meninger til kende og sagt: Jeg synes ikke, at du skal tage den uddannelse her, fordi 

bumbum… Så jeg har måske… #00:40:43.34#  

 

A: Holdt lidt igen…#00:40:44.79#  

 

H: Sådan lidt kastet spørgsmål over på deres banehalvdel og sagt: Kunne du forestille dig sådan og 

sådan? På en måde kan jeg jo godt sådan mellem linjerne ved at udfordre dem på deres tanker 

omkring, kan jeg måske godt, de hvad skal man sige, ikke bekymringer, men de udfordringer, jeg 

kunne se, at der kunne være i jobbet eller i uddannelsen, at dem får jeg ligesom kanaliseret tilbage 

til dem, og de skal forholde sig til det. Nå ja, hvordan kunne jeg lige… Kunne jeg forestille mig 

sådan og sådan og sådan. Og så er det jo egentlig dem selv, der træffer beslutningen, og det kunne 

jo også godt være, at de sagde jamen det er sådan og sådan. Altså det har jeg sgu egentlig fint nok 

med. Nå men okay. #00:41:29.69#  

 

A: Så måske mere sådan inddirekte i forhold til, at de reflekterer over det valg, de nu en gang tager 

og hvilke konsekvenser det måtte have. #00:41:37.02#  

 

H: Ja. Jeg kan huske, Julie hun snakkede om på et tidspunkt, hun ville ind til politiet eller militæret. 

Der sagde jeg sgu alligevel. Det synes jeg godt nok lige du skal tænke dig om en ekstra gang 

(griner). #00:41:49.11#  
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A: Og hvorfor gjorde du det? Altså hvad var årsagen til, at du syntes, at det var en lidt halvdårlig 

idé?#00:41:55.07#  

 

H: Jamen jeg ved ikke, om det var en halvdårlig idé, fordi der er jo også, det er jo et vigtigt job. Det 

er jo slet ikke det. Men du ved, det er jo også sådan de her ting her i forhold til at… Jamen hvad var 

det i grunden… For det er mange år siden. Det er jo mange år siden, inden hun kom op i 9. og 10. 

klasse, hun nævnte det, så ja så lang tid siden. Men da kunne jeg bare mærke et eller andet sted, 

at man tænkte uh det er noget med fareforøgelse, men jeg vil sige, det der nok trickede mig aller 

mest i det, det var, at jeg tænkte, man hører om så mange, det er jo ikke alle, der sådan, men når 

man har sådan et job, så bliver man sådan, der er noget med, jeg vil ikke kalde det ens følelsesliv, 

men der er noget med, at man skal, man skal tage sådan en panser på for at kan være i sådan et 

job. Der er rigtig mange, der inden for de jobs der får post traumatisk stres syndrom, kan ikke leve 

100%, det er måske ikke så meget politiet, men i hvert fald i forhold til dem, der bliver 

udstationeret. Nu har jeg selv en bror, der er professionel soldat. Altså og jeg kan sgu godt se, 

hvad det kan gøre ved folk. Altså så der var bare nogle ting, hvor jeg tænkte, det skal fandme ikke 

ramme mine børn altså. Kender du det? #00:43:21.84#  

 

A: Ja. Men det var mere sådan beskyttelsesinstinktet, end det måske var lønnen eller 

jobmulighederne eller? #00:43:30.28#  

 

H: Ja og også fordi man netop hører og ser nogle eksempler, og det ved jeg godt, det er sådan også 

mange gange, det er jo de værste eksempler, der bliver trukket frem. Hvor jeg tænker, jamen prøv 

nu og forestil dig, at du er udstationeret, og du har børn hjemme. Så skal du være væk fra dem 

som mor altså. Kunne du forestille dig det altså? Prøv og forestil dig, hvis det var mig, der var det, 

og jeg var udstationeret, så skulle du undvære mig i tre måneder eller et halvt år. Arg det kunne 

hun sgu godt se. Men selvfølgelig, hvis det var det, der trickede hende, så var det jo det, man 

skulle.#00:44:00.19#  

 

A: Jojo. #00:44:01.17#  
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H: Og der findes jo også mange forskellige job inden for militær, hvor man kan sige, at man 

behøver jo ikke at have et job, der gør, at man er ude i felten. #00:44:12.07#  

 

A: Nejnej. Det er rigtigt. Der er muligheder indenfor alting. #00:44:15.27#  

 

H: Ja, og så var det lige så meget beskyttelse af mutti (griner)  #00:44:19.31#  

 

A: Jaja, det er klart. #00:44:22.73#  

 

H: Jaja hold nu kæft altså. Lige der, da gav jeg i hvert fald sådan. #00:44:27.30#  

 

A: Det var alligevel for meget. #00:44:28.48#  

 

H: Ja eller det skulle de selvfølgelig, eller det skulle hun selv om, men da gav jeg i hvert fald mere 

eller mindre. Der var jeg ikke så godt til det her med at sådan spille den objektivt tilbage. Der kom 

det sådan mere i nogle statements. Har du tænkt over, at sådan og sådan, og så oplever man det 

og det. Og jeg har hørt, at … Altså du ved, der kom der lige sådan lige 20 bullets på, at det var 

noget værre lort. #00:44:54.48#  

 

A: Det var mere en dårlig idé, end det var en god idé. #00:44:56.43#  

 

H: Ja for lige at pege hende ud af. Og så var det ikke det, hun skulle. Hvor åndssvagt, men nå. 

#00:45:04.26#  

 

A: Jamen det er også lang tid siden, kan man sige. Det kan jo også være, at hvis selve valget havde 

stået tættere på, kan det jo også være, at man havde reageret, altså sådan det er nemmere at sige 

til en 8. klasse at noget, der måske er fem år ude i fremtiden, at man synes, at det er en dårlig idé. 

#00:45:19.81#  

 

H: Ja det kan du have ret i. Lige præcis. #00:45:22.80#  
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A: Snakker I sådan i omgangskredsen om uddannelsesvalg eller hvilke uddannelsesretninger og - 

altså sådan med venner og måske også familie, hvilken vej man tager og sådan? Eller hvem 

snakker I med det om? #00:45:39.08#  

 

H: Jamen altså vi snakker selvfølgelig, altså jeg synes egentlig generelt, både vennerne imellem og 

også selvfølgelig familien, men, er meget opmærksomme på hinandens unge mennesker. Altså 

hvordan går det og sådan du ved. Ja. Vi spørger selvfølgelig også din far og mor, hvordan det går 

med Kristian og med dig og sådan noget, og de er jo også super gode til at spørge, men det synes 

jeg egentlig generelt i vores vennekreds, at det er det. Og selvfølgelig, når vi er samlet 

familiemæssigt, så bliver de unge mennesker jo også spurgt, jamen hvordan går det. F.eks. 

Frederik - er du begyndt at kigge på, hvad du skal uddanne dig til og sådan du ved. Altså. De ved jo 

også godt, at det skal man jo ikke spørge, hvis man sådan lige er sammen tre gange i løbet af en 

måned, så skal man ikke spørge Frederik om det tre gange. Det bliver man jo også pisse træt af. 

Jamen prøv og hør, det skal jeg nok snart finde ud af. Men jeg tror også som studerende, der er 

man også glad for, det kan jeg da mærke på Julie, altså hun er glad for, at folk de spørger, fordi og 

har oprigtig interesse i, at hun faktisk er i gang med et eller andet. Om de så synes, det er 

spændende, eller hvad det er, det ved jeg jo ikke, men det der med, at hun også kan fortælle om 

den hverdag, hun oplever, og med det, de udfordringer hun synes, der kan være i studiet eller de 

glæder, hun har ved det eller de spændende ting, hun oplever. Altså fordi det er jo, det er jo jeres 

hverdag. Hvor vores hverdag det er jo arbejde og home cooking, og du ved altså, hvor studiet lige 

nu. Det er jo en kæmpe del af jeres liv og hverdag. Så det vil man jo også gerne dele med nogle 

andre, end at det kun lige er med ens kæreste altså. Ja. Så, men i selve det her med valget af eller 

dialogen omkring, nu står jeg lige ved en skillevej og skal vælge, hvad jeg skal, hvad tænker I? Det 

har der slet ikke været. Det er noget, vi har gjort hjemme og altså nu er det jo så Julie indtil videre, 

der har truffet det endelige, den endelige beslutning. Men da tror jeg også, at det har været, det 

har været rigeligt for hende. Også fordi hun måske selv egentlig har været, har haft rimelig godt 

styr på, hvad var det egentlig, hun ville. Hun skulle måske bare lige have lidt support, og så kunne 

hun skubbe sig selv i en eller anden retning og træffe en beslutning. Tænker jeg. #00:48:23.45#  
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A: Føler du, at der sådan en form for prestige i omgangskredsen i forhold til, hvilke uddannelser 

børnene vælger eller? #00:48:32.27#  

 

H: Nej, det synes jeg ikke. Altså det har vi i hvert fald ikke, og det tror jeg ikke, at der er nogen, der 

har. Altså. Jeg tror generelt sådan. Jeg ved ikke, om man sådan på kryds og tværs finder sammen 

med de mennesker, man sådan ikke ligner, det behøver man jo ikke at gøre, fordi der er jo også 

forskellighed, der gør det rigtig spændende, men det her med, at man godt kan have nogle 

grundholdninger. Altså det vigtigste det er, at vores unge mennesker, vores børn, vores kæreste 

eje har det super godt. Og så, altså vi glæder os jo over, at ja - det kan sgu være hvad som helst. 

Bare det går dem godt ikke? #00:49:12.51#  

 

A: Ja, bare de er glade og har det godt. #00:49:14.00#  

 

H: Ja og så kan man sige, jamen hvornår går det dem godt? Jamen det er jo, når man hører, at de 

lykkes med nogle ting. Stort som småt. At de er glade. At de får det, de vil have, havde jeg nær 

sagt. Det kan være jobmæssigt, det kan være fritidsjob altså. Nu f.eks. i forhold til Simon der, vi 

synes jo, at det er mega ærgerligt, at han ikke kan, ja nu ved jeg så ikke, om han har fået, men at 

efter han ikke er oppe i Føtex, at han ikke kan få noget. Vi synes jo, at det er skide ærgerligt altså. 

Så det er jo bare en lille ting, hvor man kan sige, det vil vi jo også gerne, at det går ham godt der. 

Så nej, det synes jeg, at heldigvis, heldigvis, at det ikke er sådan noget med, at vi skal sidde og 

konkurrere om, #00:50:02.81#  

 

A: Og prale #00:50:02.81#  

 

H: Hvem der har den højeste IQ, eller hvem der får de bedste karakterer, og altså jeg tænker 

egentlig, at heldigvis kigger vi på det hele menneske, synes jeg, at vi gør. Ja. #00:50:19.89#  

 

A: Har du bemærket sådan nyheder i medierne eller kampagner, der taler for eller imod 

ungdomsuddannelser? #00:50:28.34#  
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H: (tænker). Jeg ved godt, at der har været en masse. Jeg har egentlig ikke lige sådan, må jeg ærligt 

indrømme, det har jeg egentlig ikke lige sådan forholdt mig til. Også fordi jeg tænker, at ja, vores 

havde sådan set truffet beslutningen, og så er det sådan set bare det. #00:50:48.32#  

 

A: Så der er heller ikke sådan nogle nyheder, der har gjort indtryk på dig i forhold til din holdning 

om uddannelser, og hvad der giver gode jobs og sådan? #00:50:56.73#  

 

H: Nej. Nej. Det eneste jeg har, jeg har været ved at undskyld mig kaste op over, det var, de 

meldte ud med, at man jo skulle kigge på de uddannelser. Punkt 1 så skulle man i gang stort set 

med det samme, og punkt 2, så skulle man kigge på de uddannelser, hvor der var arbejdsløshed. 

Eller ikke uddannelser - job var der var arbejdsløshed. I stedet for at tage den uddannelse, man 

havde lyst til. Og der var jeg simpelthen ved at kaste op, hvor jeg tænkte punkt 1 man skal ikke 

bare hoppe videre i en uddannelse, hvis man ikke er afklaret med, hvad det er. Og nogle gange, så 

er det måske også godt lige at tage et break medmindre, at man er klar til det. Det kunne også 

være, at man lige skulle tænke sig om en ekstra gang, eller at man måske lige trængte til et 

pusterum, så man er dobbelt motiveret, når man kommer tilbage. Og punkt 2 så skulle man jo ikke 

tage en uddannelse, hvor der er arbejdsløshed lige nu. Altså fordi det tager jo noget tid at blive 

færdig med den uddannelse, og hvad så hvis alle de uddannelser sig, så er der jo ny arbejdsløshed. 

Altså hvad fanden er det for noget? Altså det kunne jeg simpelthen ikke forstå, hvordan man 

kunne finde på at sige sådan nogle ting der. At man ikke skulle vælge mit sit hjerte, fordi skal man 

det. Det er da den største motivation, man har til at gøre det godt. Og også det der med - nu har vi 

jo også eksempler på nogle, hvor man kan sige, der har uddannet sig til et job, der omhandler 

andre mennesker. Det er stort set alle jobs, men det er bare et spørgsmål om, at man har dem lige 

face to face. Det kan være en læge, det kan være en sygeplejerske, det kan være en kiropraktor 

eller et eller andet. Nogle der har fysisk kontakt med personer, og hvor man nogle gange sådan 

har brug for noget støtte, når man kommer med et problem, fordi man er skadet eller et eller 

andet. Har nogle udfordringer. Og der tænker jeg bare, at der er det jo nogle gange, man hører, 

både hører i medierne, læser i bladene, det kan også være, at man selv har oplevet at være ved 

lægen med sit eget barn, hvor man tænker, hvad fanden skete der lige her. Hvor man tænker, hvor 

er dit kald henne her? Hvor er din motivation henne i at gøre det her til en god oplevelse for 
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barnet eller for den syge person, der sidder over for dig? Altså der bliver det så kold og kynisk 

altså. Eller hvad fanden kommer du nærmest her for altså. Og det, der mangler jeg, at det i højere 

grad er, at folk har valgt det, fordi det var det, de godt kunne tænke sig. Og lige sådan, det skulle 

gerne skinne igennem, når man så møder de mennesker. #00:53:30.45#  

 

A: Jojo, det giver god mening. Hvilke sådan medier, nyhedsmedier, plejer du at benytte dig af? 

#00:53:37.21#  

 

H: Bare sådan generelt? #00:53:38.43#  

 

A: Ja, bare sådan helt generelt. #00:53:40.12#  

 

H: Jamen det er noget TV-avis, vi læser avis hver dag, vi holder Jyllands-Posten, og så. Jeg bruger 

egentlig ikke det der. Jeg ved godt, at man kan tage nogle nyheder på telefonen og sådan noget. 

Det bruger jeg ikke, og jeg er heller ikke på Facebook, hvor folk lægger ting op. Har du set det, eller 

sådan noget. Der får jeg heller ikke noget, så det er primært, hvad hedder det, ja TV-avis og avis. 

#00:54:14.83#  

 

A: Ja, okay. Hvor altså sådan, når I har søgt information om uddannelser og sådan noget, hvor har 

det så primært været henne? Uddannelsesguiden eller i nyhedsmedier eller? #00:54:27.71#  

 

H: Årh, puha, altså jeg vil sige det sådan. #00:54:32.33#  

 

A: Måske mest på nettet? #00:54:32.33# 

 

H: Ja, nu er det jo kun Julie, der sådan for real har været inde og kigge alt det der igennem. Og der 

ved jeg faktisk ikke. Det må jeg sgu være dig et svar skyldigt, hvad hun har. Jeg kan godt undersøge 

det og så bare lige sende det til dig på sms. #00:54:45.86#  
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A: Nej, nej det er lige meget. Det var lige så meget også sådan mere, hvis du havde gjort noget 

aktivt for at, men det har de måske mere selv gjort, og så har du mere stillet de kritiske spørgsmål, 

hvis man kan sige det sådan? #00:54:55.26#  

 

H: Ja. #00:54:56.22#  

 

A: Ja, okay. #00:54:57.65#  

 

H: Lige nøjagtigt. Så der, det har jeg ikke været inde og. Nej. Jeg lytter mig i hvert fald til, at det er 

jo kæmpe univers. #00:55:06.56#  

 

A: Jaja. Det er det også der er jo så sindssygt mange uddannelser at vælge imellem. #00:55:11.39#  

 

H: I gamle dage, der kunne man blive ludder eller lommetyv, der var sgu ikke så meget (griner). Ja 

fandme. Jeg kan huske, at Julie hun sagde: Ej mor, det er jo simpelthen. Og når jeg så går ind på 

den her, så folder der sig jo syv andre uddannelser ud, eller hvad med jobmuligheder eller årh, 

hvad skal man så. Det bliver man jo helt rundforvirret af altså. #00:55:31.97#  

 

A: Ja, det sidste, det handler sådan lidt om erhvervsuddannelser. Og hvad du associerer med 

erhvervsuddannelser? #00:55:42.17#  

 

H: Øh altså jeg har godt nok ikke lige sat mig så meget ind i det, men det jeg sådan hører, det er jo 

sådan mere, at så er man jo i lære. Altså at man, altså man har den her praktiske uddannelse, hvor 

man selvfølgelig også kombinerer det med noget skole. Og jeg kan godt høre, lytte mig til, at der 

er jo for få, der benytter sig af det. Og der vil de jo gerne have nogle flere, der går den vej, og vi 

har jo også virkelig brug for nogle, der tager den håndværksmæssige uddannelse, som jo typisk er 

der, hvor man tager det. Og jeg vil da sige, at det har vi da også snakket med, det er jo så måske 

mere Christian, vi har snakket med det om, om det var noget, han kunne tænke sig, og det er 

fordi, han er sådan en lille smule anderledes end Julie og Frederik, hvor jeg startede med at sige til 

dig, jamen det altså. Julie det er helt klart, hun er den mest boglige, hvis man kan sige det sådan. 
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Og Frederik han er sådan lidt semi, og hvor Christian han er også boglig, når det interesserer ham, 

men han er også meget fysisk. Altså ud og opleve. Altså ud og mærke verden. Altså på den måde 

der. Ikke at de andre ikke også gør det, men du ved. Han vil jo have en fest, hvis skolen den 

handlede om, at man skulle rende rundt ude i skoven og lave matematik, og man skulle lave 

samfundsøkonomi og alt muligt, hvis man, hvis man skulle ud på den der måde der. Altså. Så… Og 

det har vi snakket med ham om, men han ser ikke sig selv. Jeg tror heller ikke, at han skal være 

håndværker på den måde, og det ser han heller ikke sig selv som. Men jeg ved ikke lige, hvor han… 

Han kan fandme stikke af i mange retninger, så…#00:57:38.09#  

 

A: Det bliver spændende, hvad det ender med. #00:57:38.09#  

 

H: Komiker, ja, zoologisk havemand og kiropraktor, som han jo også går lidt, han kan være rigtig 

mange ting. #00:57:51.03#  

 

A: Er du bevidst om, hvor mange forskellige erhvervsuddannelser, der findes? #00:57:54.93#  

 

H: Nej. Det er jeg ikke. Men du ved, jeg hvis jeg sådan skal, ikke fordi jeg skal give noget tal på det, 

fordi det kan jeg simpelthen ikke, men jeg tænker sådan, at der er sikkert kommet nogle ekstra 

nogle til, men for at tilgodese dem, der måske ikke er så stærke bogligt, men sagtens ville kunne 

bestride et job, hvor de sådan, ej nu lyder det som om man snyder, man kan snyde som uden om 

den boglige del, men mere learning by doing. Men ellers så tænker jeg jo, at det måske primært er 

de jobs, der også var erhvervsuddannelse dengang, jeg var ung. Altså smed og tømrer og snedker 

og murer og, ja de der. #00:58:42.89#  

 

A: Lidt i forlængelse af det, så ville jeg, altså sådan hvad er dit indtryk at det faglige niveau på 

erhvervsskolerne? #00:58:47.79#  

 

H: (tænker) Ja det var jo fandme et godt spørgsmål, altså jamen øh, det har jeg faktisk ikke rigtigt 

noget indtryk af det, og det er nok også, fordi at jeg kender faktisk ikke nogen. Jo, det passer ikke, 

jeg kender jo faktisk en, men det ved jeg, altså jeg har ikke. Vi har et vennepar, hvor der er en, der 
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er uddannet som noget, årh snedker, tømrer et eller andet noget. Og har gjort det skide godt, men 

vi har jo hverken hørt positivt eller negativt om, at det her det er en skide god uddannelse, eller nu 

jogget skolen ved siden af her og sådan noget. Altså det har vi ikke helt været tæt nok på. Så lige 

der, har jeg ikke rigtig nogen fornemmelse af, men jeg synes da ikke sådan, at jeg, altså at jeg 

hører, at de ikke er eksistensberettigede, fordi at det er noget værre lort. Det har jeg, det synes jeg 

ikke, at, men jeg har nok heller ikke lige sådan lagt mærke til det, fordi det ikke lige har været 

noget, der sådan har, har fyldt hos mig. Eller har på den måde haft betydning af noget, jeg skulle 

forholde mig til, hvis du kan følge mig. #01:00:02.31#  

 

A: Nej, når det ikke er den retning, som børnene har bevæget sig i, så er det ligesom ikke det… 

#01:00:05.06#  

 

H: Det havde jo mere været, hvis nu Christian havde sagt: Ved du hvad mor, jeg går sgu sådan lidt 

og tænker på, at jeg skal noget, hvor jeg skal bruge mine hænder. Så ville jeg nok måske mere 

have haft fokus den vej, men det, der er jeg bare slet ikke lige. Det det ved jeg sgu egentlig ikke, 

hvad jeg skal svare på. #01:00:21.83#  

 

A: Nej, men det tænker jeg. #01:00:23.11#  

 

H: Jeg håber da, at de er gode. #01:00:25.32#  

 

A: Ja, det satser vi på. Men jeg tænker også at, jeg ville også have hørt, hvad dit indtryk er af 

lønningsforhold og arbejdsvilkår og jobmuligheder og sådan noget, men… Det er måske heller ikke 

noget, du sådan har det helt store indblik i? #01:00:39.72#  

 

H: Nej altså jeg tænker jo lidt, fordi man hører jo sådan ind i mellem, at der er brug for 

håndværkere altså. Nogle gange så er det jo også sådan lidt sæsonbetonet, fordi at hvis det er 

frost og det pisregner og det er sne over det hele, jamen så er det måske ikke så meget for 

håndværkeren. Så er de sæsonarbejdsløse, men så er der jo perioder, hvor der er rigtig godt gang i 

den, og hjulene kører i Danmark, og så bygger folk jo fandme, jamen så er der jo rigeligt at lave. Og 
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så er der jo perioder, hvor der er stor efterspørgsel, og der er mangel på arbejdskraft, og så henter 

man jo desværre altså, kan man jo så sige, billigere arbejdskraft fra udlandet, og det synes jeg jo er 

piv ærgerligt, fordi altså… Men jeg går, altså jeg tænker, at de bliver jo nødt til at give en løn, der 

er overenskomsttilsvarende. Så jeg tænker, at lønnen er okay, men det skal jeg selvfølgelig ikke 

kunne sige, fordi jeg kender egentlig ikke lønniveauet, men jeg håber da, at de får i forhold til, at 

de yder jo et stykke arbejde og så videre. Og der kan man jo så sige, at det er jo deres fagforening 

og deres fagforbund, der skal gå i bristen på det. Men jeg tænker ikke, at de får en dårligere løn, 

fordi at de er fag, eller hvad hedder det, hvad hedder sådan noget, at de har gennemgået en 

erhvervsuddannelse i forhold til, fordi man kan sige, at en elektriker eller en smed eller en 

almindelig, altså det jeg betegner som håndværker, hvad kan man sige, ja fordi de har haft næsen i 

en bog og læst, hvordan de skal samle stikkontakten, det sgu ikke ens betydende med, at de så 

kan finde ud af det, når de så står der. Så der kun en vej vist. #01:02:34.01#  

 

A: Og hvad med sådan det sociale miljø på erhvervsskolerne, har du noget indtryk af det? 

#01:02:40.96#  

 

H: Ej altså. Jeg kunne forestille mig, at… Altså… Nu snakker vi så i forhold til 

ungdomsuddannelserne eller snakker vi i forhold til universitetet? #01:02:55.10#  

 

A: I forhold til ungdomsuddannelserne. En erhvervsuddannelse er i princippet sidestillet med en 

ungdomsuddannelse. #01:03:01.16#  

 

H: Nå okay. Ja. Det er det, vi i gamle dage kaldte teknisk skole. #01:03:04.61#  

 

A: Ja lige præcis, lige præcis. #01:03:05.79#  

 

H: Ja. Øh… Jamen jeg tror, jeg tror egentlig, at det er et godt miljø altså. Altså man kan sige, der 

vælger de jo, det jeg tænker, det jeg tænker, der kunne være en fordel ved erhvervsuddannelser i 

forhold til ungdomsuddannelser det er, at erhvervsuddannelsen er jo meget kørt ind på et 

specifikt fagområde, hvor man brænder for det. At man kan sige, går du på gymnasiet eller 
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handelsskolen, der får du sgu altid nogle fag med, dem kan du så op- eller nedgraduere, afhængigt 

af, hvor din lyst den styrer hen ad, men der, der vil du jo have nogle fag, du ikke gider, og tænker, 

jamen dem skal jeg ikke bruge. Det vil der måske også være på erhvervsuddannelserne, det ved 

jeg ikke, men jeg tænker da bare, at… #01:03:52.09#  

 

A: Ja, det er lidt mere tunet ind på interesse. #01:03:52.58#  

 

H: … størstedelen det er jo det faglige betonet, er det ikke det? #01:03:54.82#  

 

A: At hvad for noget? #01:03:55.22#  

 

H: Altså på erhvervsuddannelsen der er det meget sådan, altså du vil selvfølgelig også have noget 

dansk tænker jeg, eller noget matematik, eller hvad ved jeg, men der har du jo også noget, der er 

fagligt relateret til det område, du gerne vil arbejde med. #01:04:09.21#  

 

A: Ja, altså man kan sige, at man har jo allerede sporet sig mere ind, kan man sige. #01:04:11.19#  

 

H: Ja. #01:04:13.86#  

 

A: At man synes, at strøm er spændende, hvis man er elektriker, eller så man sorterer mange 

andre ting fra. Sådan kan man godt sige. #01:04:21.89#  

 

H: Ja, og så tænker jeg, at så er man jo sammen, kan man tillade sig at sige ligesindede, altså, 

forstået på den måde, at du er sammen med nogen, der har valgt den samme. Det gør man 

selvfølgelig også, hvis man vælger biologisk på gymnasiet, men der har man bare forskellige 

dagsordener, fordi at den videregående uddannelse derfra, det kan være rigtig forskelligt. Det kan 

være 30 forskellige i forhold til de 30, der går der. Hvorimod, at hvis du siger, jeg går murervejen 

på erhvervsuddannelsen, jamen så kommer du jo i en klasse, hvor folk går murervejen eller hvad? 

#01:04:59.18#  
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A: Ja.  #01:05:00.67#  

 

H: Ja. #01:05:01.06#  

 

A: Ja, altså så vælger man at blive murer, og så går man på den linje. #01:05:05.01#  

 

H: Ja. #01:05:05.96#  

 

A: Ligesom man kan vælge at blive frisør eller ja. #01:05:10.35#  

 

H: Ja, lige nøjagtigt. Så det tænker jeg, der kan man jo også snakke erfaringer, man kan måske 

hjælpe hinanden med det praktiske alt, hvordan fanden er det lige, du holder på den murerske - 

det ser sgu da smart ud (griner). Et eller andet noget, altså… Det gør man jo ikke, hvis man skal 

lave en biologirapport. Hvad har du skrevet der, fordi så er det jo plagiat. #01:05:30.31#  

 

A: Ja. Jaja. #01:05:31.61#  

 

H: Men jeg tror da, det sociale er, ja det ved jeg ikke. Jeg tænker da, at det er, det er lidt det 

samme som… Jeg tænker da også, at de holder fester og sådan noget. #01:05:47.48#  

 

A: Gør det, som man nu gør. #01:05:48.09#  

 

H: Måske bare ikke så store skoler, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor mange der er på de skoler. 

Og så kunne man godt forestille sig, at der er rigtig mange, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, om 

jeg er for fordomsfuld, men man kunne godt forestille sig, at der er rigtig mange drenge på sådan 

en uddannelse. Det kan så måske også lige tippe i en retning, men ja. #01:06:11.05#  

 

A: Men overordnet et positivt indtryk? #01:06:11.86#  

 

H: Ja. Ja. Altså jeg har ikke hørt andet. #01:06:15.91#  
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A: Nej, jamen så kan man jo heller ikke basere det på så meget andet. #01:06:19.30#  

 

H: Nej. #01:06:20.32#  

 

A: Det var faktisk det hele. Så nåede vi i mål. 
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Bilag 6: Transskription af informant 2 

A: Yes, jamen, så lad os bare gå i gang. #00:00:03.61#  

 

L: Ja, så kan vi snakke bagefter. #00:00:05.92#  

 

A: Ja, lad os gøre det, lad os gøre det. #00:00:07.44#  

 

L: Okay. #00:00:08.50#  

 

A: Okay, jamen det første det er egentlig bare, hvilken uddannelse, eller hvilke uddannelser du 

selv har taget og gennemført? #00:00:15.99#  

 

L: Jeg har taget en, først tog jeg en studentereksamen. Jeg gik ud af folkeskolen i 9. klasse, så tog 

jeg studentereksamen, så gik jeg på teknikum, ingeniøruddannelse i 2,5 år, men gjorde den ikke 

færdig. Og så startede jeg på den ét-årige HH og tog den, gik i lære, jeg er kontoruddannet, så har 

jeg taget en HD i økonomistyring. Og det er vel egentlig det. #00:00:55.47#  

 

A: Ja. Ja og så er der sikkert også en masse kurser og sådan noget. #00:00:59.57#  

 

L: Ja, ok ja. Masser. #00:01:02.21#  

 

A: Ja, masser. Ja. Hvor har dine uddannelser været sådan beliggende henne? Er det noget, du har 

skulle flytte for at kunne gennemføre, eller er det? #00:01:11.61#  

 

L: Altså min… Da jeg gik… Tæller den med den i Odense, de 2,5 år, jeg gik der? #00:01:17.62#  

 

A: Ja. #00:01:18.27#  

 

L: Det var i Odense. Der skulle jeg flytte. Og den ét-årige HH var i Vejle, men det på det tidspunkt 

boede jeg allerede i Haderslev, så det kunne jeg også køre efter. Ja. Og min HD var i Kolding, så det 
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har jeg også kørt. Men der boede jeg så, ja i Haderslev og kørte efter det. Da jeg læste i Odense, 

boede jeg i Odense. #00:01:45.46#  

 

A: Okay. Så det er ligesom det eneste, du ligesom har skulle flytte efter, hvis man kan sige det 

sådan? #00:01:49.77#  

 

L: Ja. Det kan man godt. Fordi det andet er jeg kørt til. #00:01:53.53#  

 

A: Hvad har, hvad din oplevelse været med uddannelsesforløb? Og altså har du kunnet lide at gå i 

skole? #00:02:02.46#  

 

L: Ja. #00:02:04.19#  

 

A: Ja? #00:02:04.82#  

 

L: Det har jeg. Men øh… Grunden til, at jeg skiftede videregående uddannelse… Jeg gik jo egentligt 

lidt tilbage i niveau, fordi at jeg, jeg fandt bare ud af, at det var forkert vej, og grunden til, at jeg i 

sin tid valgte ingeniørstudiet, det var, fordi at jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg ville, og alle i 

min familie de er ingeniører. Og så var det det, jeg kastede mig over, fordi det var det, mine 

forældre og mine omgivelser anbefalede. Det syntes, at det var en god sikker uddannelse med 

fokus på fremtidsmulighederne. #00:02:39.57#  

 

A: Klassikeren. #00:02:40.91#  

 

L: Ja, lige præcis. Men så efterhånden som jeg blev ældre, så fandt jeg jo ud af, at det var ikke 

rigtig mig. Og så tog jeg egentlig orlov fra mit studie og altså teknikumstudie, og startede ad 

økonomivejen, men den som sikkerhedsnet, at jeg kunne komme tilbage, hvis det var, jeg tænkte 

åh. #00:03:07.62# 

 

A: Ja jeg savner det. #00:03:07.84# 
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L: Ja. Men det gjorde så aldrig. #00:03:10.92# 

 

A: Så alt i alt en positiv sådan oplevelse med skole og uddannelsessystemet? #00:03:16.49# 

 

L: Ja. Sådan ja. Jojo. Det var fint nok. #00:03:21.28# 

 

A: Sådan som skolen nu engang er. #00:03:24.55# 

 

L: Jeg var en meget forvirret teenager, men ellers så fint nok. #00:03:29.07# 

 

A: Jaja. Okay. I forhold til sådan den karrierevej, du har haft, så kunne jeg godt tænke mig at høre, 

hvilke jobs du sådan har haft for at nå dertil, hvor du er i dag? #00:03:39.93#  

 

L: Puha. Jeg har ikke haft så mange. #00:03:41.97#  

 

A: Men så måske mere sådan i store træk. #00:03:44.43#  

 

L: I store træk. Jamen jeg, jeg havde job der, hvor jeg blev udlært. Og så tog jeg efter jeg var 

udlært, så tog jeg hjem og blev selvstændig sammen med Torben i 20 år. Og så har jeg, så blev jeg 

selv selvstændig, også i, nej jeg ved ikke, om det var 20 år, men mellem, ca. 5-7 år har jeg været 

selvstændig som sådan bogholder og lavet regnskab for andre virksomheder. Og så er jeg blevet 

fastansat her for fire år siden nede i LHN i Landbrugsforeningen i Tinglev. Også med regnskab. 

Altså. #00:04:28.19#  

 

A: Jaja, så det har bevæget sig inde for det. #00:04:28.59#  

 

L: Min funktion er egentlig bogholder, men der er kun mig, så jeg laver regnskab for 

virksomheden. #00:04:33.61#  
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A: Ja. Har du oplevet ikke at kunne opnå dit drømmejob på baggrund af din uddannelse? Altså at 

din uddannelse måske ikke har været tilstrækkelig i forhold til det, du gerne har ville? Eller har det 

været? #00:04:49.93#  

 

L: Jamen jeg drømte lidt om at blive arkitekt, da jeg var ung. Og det er stadigvæk noget, som 

sådan, jeg tænker arg skulle jeg have gjort det, men, men jeg, altså du ved nogle gange er det lidt 

med, hvad man er god til. I forhold til, hvad man kunne tænke sig. Græsset er altid grønnere, og et 

eller andet sted, så blev det bare lidt sådan en hobby med at tegne forskellige ting, og så, og så er 

jeg bare (kan ikke høres)… Hvad var spørgsmålet egentlig, har du oplevet hvad? #00:05:27.75#  

 

A: Jamen om du sådan f.eks. har søgt et job og ikke har kunne få det, fordi du har manglet at have 

en revisorgrad, eller du ved. Altså en uddannelse, du har manglet noget uddannelse for ikke at 

opnå det job, du gerne har ville have? #00:05:43.09#  

 

L: Nej. #00:05:44.18#  

 

A: Okay. #00:05:47.16#  

 

L: Jeg har heller ikke søgt så mange jobs. #00:05:49.06#  

 

A: Nejnej. Jamen det ville jo også. Men. En stor del af det. Ja, altså det næste det handler sådan 

mere om, hvordan børnene og deres uddannelsesvalg, hvordan du som forælder har været en del 

af det. Og hvordan altså har børnene kunne lide at gå i skole? Sådan generelt? #00:06:12.02#  

 

L: Ja. Det synes jeg. Sådan. #00:06:16.11#  

 

A: Jaja, der har selvfølgelig altid været sådan lidt, man syntes var surt og lektier. Men… 

#00:06:20.31#  

 

L: Ja. #00:06:21.32#  
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A: Overordnet. #00:06:23.16#  

 

L: Overordnet. Altså den eneste, der har været lidt op ad bakke, det har faktisk været Oskar, men 

han har været. Altså i hans folkeskole. Det er jo det. Og det ved jeg ikke, om det tæller med? 

#00:06:32.95#  

 

A: Jo, jojo, det gør det helt sikkert også. #00:06:34.73#  

 

L: Han har været igennem enormt mange skift. Jeg tror han har været igennem fem skift, fire eller 

fem skift. Pga. skoleomlægning, og alt muligt, nye klasser og har været i nogle uheldige klasser. Så 

han har faktisk indimellem været rigtig, rigtig ked af det. Men da han kom op på Hjortebro, der 

hjalp det. I ungeuniverset. Det var lige som om, at det der sammenhold, der var på tværs af 

årgangene, at det, at der var lidt mere mulighed for at bevæge sig ud ad klassen, men, hvilket jo 

også har noget med alderen at gøre. Når man ikke er så gammel, så er man i sine trygge forhold, 

og jo ældre man bliver, jo større bliver muligheden for også at komme ud og være sammen med 

de andre. Og det hjalp på det. Men i indskolingen og mellemskolingen, der var han, der var han 

ikke så glad for det. #00:07:33.14#  

 

A: Nej, men det har måske også været. Altså han har måske også været lidt uheldig ramt af 

skoleomlægning og nye reformer og… #00:07:40.81#  

 

L: Ja. Det havde ikke, det havde ikke noget med det faglige at gøre. Den eneste udfordring mine 

børn generelt har haft, undtagen Laura selvfølgelig, det er, at de har fået læseskub allesammen. 

Som den faglige udfordring. Men det har ikke været et problem. #00:07:57.24#  

 

A: Nejnej, det er der jo mange, der får. #00:07:57.58#  

 

L: Sådan en som Marie, hun læser jo vildt meget. #00:08:02.79#  

 

A: Flere bøger end de fleste. #00:08:02.79#  
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L: Ja. Det har ikke haft nogen konsekvens i det ene eller det andet forløb. #00:08:09.51#  

 

A: Nej, så de har, altså selvfølgelig vil der altid være nogle ting, man er bedre til end andre, sådan 

er det jo, men generelt har de også klaret sig godt i skolen og har kunnet følge med? 

#00:08:17.77#  

 

L: Jaja. Ja. Ingen problem. #00:08:20.36#  

 

A: Jeg kan ikke lige huske, altså hvor langt er de hver især? Hvad laver Oskar nu? #00:08:24.76#  

 

L: Oskar går i 10. klasse på efterskole. #00:08:28.24#  

 

A: Okay. #00:08:30.36#  

 

L: Ja. Under normale forhold (griner). #00:08:31.83#  

 

A: Jaja. #00:08:32.87#  

 

L: Anne går i 3. G og skal tage studentereksamen nu her. Marie læser historie på 2. år, det er 

hendes 4. semester nu, og Laura er på 2. semester på kandidaten. #00:08:53.09#  

 

A: Ja. Okay. I sin tid, nu kan man sige, nu er Oskar taget på efterskole og går i 10. klasse, men er de 

allesammen sådan - det må de jo så være, kan man sige, siden de er taget gymnasievejen, er 

blevet erklæret egnet i forhold til den der uddannelsesparathedsvurdering, som det jo så fint 

hedder. #00:09:11.63#  

 

L: Jaja. Det er de. Oskar er også erklæret egnet. Efter 9. #00:09:18.08#  
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A: Hvilke tanker har du sådan gjort dig om deres uddannelsesvalg og fremadrettede karriere og 

jobs og hvad man nu, altså ja, mest i forhold til, hvordan deres interesser, kompetencer og 

personlighed og sådan noget spiller sammen? #00:09:32.60#  

 

L: Altså for mig har det været vigtigt, at de valgte det, de havde lyst til. Frem for at de, altså, hvis 

de havde lyst til at arbejde i butik resten af deres liv, og ikke tage hverken en gymnasial 

uddannelse eller en videregående uddannelse, så havde det været fint for mig. Det skulle bare 

været noget, de gerne ville. Fordi at jeg har det lidt sådan, at ændrer ens behov sig senere, jamen 

så flytter man sig bare. Så man skal gå meget efter det, man vil nu og her. I stedet for at gå efter 

og, jamen et eller andet, man drukner i og sige, jeg vil være jurist, fordi så kan jeg komme ud og 

tjene mange penge, og det er klogt og det, altså, men jeg gider det egentlig ikke, men det vil være 

sikkert. Sikkerhed. Og den, den tror jeg bare ikke på. For det siger ens egen erfaring. 

#00:10:35.28#  

 

A: Så det, der har været drivkræften i sådan rådgivningen, har også været, også i forhold til 

ungdomsuddannelse, været at de skulle gå efter det, de syntes var sjovt, og det de brænder for? 

#00:10:44.15#  

 

L: Ja. Det eneste vi sådan har presset lidt på med det er, at vi har prøvet på at gøre dem 

opmærksomme på, at man kan også tage en håndværksmæssig uddannelse. Man kan også blive 

tømrer og så blive ingeniør bagefter, hvis det er det, man vil. Eller bliver tømrer og blive 

møbelsnedker, hvis det var nu var Anne, eller sådan et eller andet. Man behøver ikke at tage en 

studentereksamen. #00:11:12.12#  

 

A: Hvad skal Oskar, når han er færdig? Der skal han også? #00:11:15.65#  

 

L: Ja, han skal jo så på gymnasiet. #00:11:16.73#  

 

A: Ligesom de tre andre. #00:11:18.91#  
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L: Ligesom de tre andre. Så der er ikke nogen, der har lyttet til, hvad vi har sagt. #00:11:22.24#  

 

A: Nejnej, men sådan er det jo. Men de har også allesammen gået på gymnasiet ikke? Der er ikke 

nogen af dem, der har været på handelsskolen eller teknisk skole? #00:11:29.69#  

 

L: Nej. Allesammen HaKa. #00:11:31.96#  

 

A: Yes. Okay. #00:11:34.58#  

 

L: Lidt sjovt. Men… #00:11:35.34#  

 

A: Ja, det er faktisk lidt sjovt. Sådan… #00:11:38.46#  

 

L: Sådan er det jo nok. #00:11:39.01#  

 

A: Jaja. Det tror jeg da også. Har du sådan rådgivet nogen af dem til at tage i erhvervspraktik eller i 

brobygning eller opsøge lærere eller UU-vejledere i processen i forhold til at vælge 

ungdomsuddannelse?#00:11:53.12#  

 

L: Vi har snakket om det, om jeg har rådgivet… #00:12:00.27#  

 

A: Ja, det er måske, ja eller snakket om. #00:12:00.27#  

 

L: Vi har snakket om, at de skulle afsted, og de skulle se de steder. De har allesammen været i 

brobygning. Og det troede jeg faktisk, at det var noget, man skulle, men det er det måske ikke? 

#00:12:10.66#  

 

A: Hmm. Det er blevet om mange gange, tror jeg. Fordi jeg har også selv været det. Jeg tror, at vi 

skulle også dengang, men sådan som jeg kan forstå det nu her i hvert fald, så er det i hvert fald 
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ikke noget, man skal i 9. klasse, men til gengæld noget man skal i 10. klasse. Så altså du ved, de 

laver jo sådan noget om hele tiden. #00:12:27.54#  

 

L: Jeg tror, at Oskar han har faktisk været afsted to gange. Han var både på Hjortebro og også med 

efterskole. #00:12:32.18#  

 

A: Og der er sikkert også forskel kommunerne i mellem og sådan, så det kan sagtens være, at de 

alle sammen har været afsted. #00:12:38.31#  

 

L: Ja. Det har de. #00:12:40.03#  

 

A: Hvad har din, hvad har dit indtryk været sådan af de forløb, de har været igennem der? 

#00:12:44.29#  

 

L: I forhold til brobygning? #00:12:46.83#  

 

A: Ja. f.eks. #00:12:48.43#  

 

L: Altså Oskar sagde, at det var død sygt. Øh… Jeg tror, at pigerne har været mere interesserede. 

Altså Oskar er meget sådan, hvis jeg ikke får noget ud af det, så gider jeg ikke. Han er en dreng. 

Pigerne er gået lidt mere ind i det, også fordi de… Ja, det ved jeg ikke, de er bare en lille smule 

længere fremme på det tidspunkt end drengene er. Ja. Selvom de var. Det var efter 9. og Oskar det 

er så 10., så ja. Ja. #00:13:29.70#  

 

A: Men de havde måske også allerede besluttet sig for, hvad de ville, inden de tog til de 

vejledningsaktiviteter eller? Kan du huske det? I forhold til, om det var gymnasiet eller 

handelsskole eller en erhvervsskole for den sags skyld? #00:13:44.52#  

 

L: Oskar havde ikke udtalt besluttet sig. De andre - det kan jeg simpelthen ikke huske. Det kan jeg 

lige så godt indrømme. Om de havde besluttet sig før eller efter, de tog til brobygning. Anne var i 
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9., og så var hun et år i USA jo, og så var hun først på gymnasiet. Så det er jo mange år siden. 

#00:14:07.21#  

 

A: Ja. Så brobygning i hvert fald for Oskar blev sådan lidt en bekræftelse af, at han gerne ville på 

gymnasiet måske? #00:14:14.95#  

 

L: Ja, det tror jeg. #00:14:15.78#  

 

A: Okay. Har I sådan støttet jer til børnenes lærere, vejledere, altså sådan 

ungdomsuddannelsesvejledere i processen i forhold til valget eller er det, hvordan måske noget I 

har håndteret mere selv? #00:14:29.77#  

 

L: Vi var oppe på. Ikke børnenes lærere, men vi var oppe på HaKa ifm. Oskar. Og der - jeg ved godt, 

at de skal ikke vælge retning endnu, men for at få en indikation om, hvilken retning han skulle 

starte på. Der, der snakkede vi med en studierådgiver oppe på HaKa. Og det tror jeg måske også, 

at vi gjorde med Anne. Ja. Og så igen der kan jeg ikke huske med Marie og Laura. #00:15:05.72#  

 

A: Det er også ved at være nogle år siden. #00:15:07.11#  

 

L: Men det har ikke været skolen. Det har været, det har simpelthen været HaKa. Det har vi altså 

benyttet os af. De der aftener der, at komme op og se skolen og ja. Og snakke med dem, der har 

fagene. #00:15:21.64#  

 

A: Ja og se, hvad det er, man skal eventuelt være en del af. #00:15:24.86#  

 

L: Ja. Lige præcis. #00:15:27.13#  

 

A: Har børnene sådan opsøgt dig i forhold til at snakke om det eller blive rådgivet i processen 

omkring valget? #00:15:39.09#  
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L: Vi har kun snakket om det. Altså… Åh de har ikke været så meget i tvivl. #00:15:47.10#  

 

A: Nej okay. Der har måske ikke været så meget at snakke om, kan man sige. #00:15:51.93#  

 

L: Jo, altså selvfølgelig har vi snakket om det ved aften. Det er jo typisk ved aftenbordet, at vi 

snakker. Men de har sådan været rimelig afklaret, så, men vi har da snakket retning og altså Anne 

har sådan lidt. Hun skulle vælge musik f.eks. Eller hun ville gerne vælge musik, men hun var da i 

tvivl, fordi at hun skulle ikke på konservatoriet, og så hun ville ikke kunne bruge et musik til noget, 

men så var igen tilbage ved, jamen vælg efter interessen, så du kommer godt igennem det. Det har 

vi jo også prøvet med Laura. Hun havde fem A-fag, og alligevel skulle hun læse et fag op til 

videregående uddannelse. Man kan jo fandme, ja… #00:16:40.97#  

 

A: Ja, så det har ligesom været interessen, der har drevet det, når I har snakket om tingene. 

#00:16:46.01#  

 

L: Ja, specielt fordi de ikke ved, hvad de vil efter gymnasiet. I hvert fald sådan helt konkret. Jo 

Oskar har en idé, men… #00:16:54.78#  

 

A: Er der andre ting, der har været vigtige for dig, eller er der noget, du måske ikke har givet så 

meget udtryk for eller holdt tilbage, hvis I har snakket om tingene? #00:17:02.66#  

 

L: Altså det har været vigtigt for mig, at de ikke valgte en studentereksamen, fordi jeg havde den. 

Men man kan sige, at jeg har jo både handelseksamen og studentereksamen, så. Hmm… 

#00:17:18.56#  

 

A: Eller at f.eks. at der var jobsikkerhed, når man engang bliver færdig? Nu kan man sige, at lige 

når de har valgt studentereksamen, så er det jo ikke sådan jobgivende på den måde eller, at der er 

et højt fagligt niveau eller?#00:17:30.14#  
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L: Det har jeg sådan sagt. Når de vælger studentereksamen, så er det jo, fordi de vil læse videre. 

Og den eneste, der har, der er i tvivl om, at hun vil læse videre, det er faktisk Anne, men hun, jeg 

tror måske, at hun på en eller anden måde, så vil hun have en videregående uddannelse. Det 

behøver jo ikke at være en kandidat. Det kan jo bare være en mellemlang. Og det er hun alligevel 

kommet frem til, fordi hun er modnet meget i gymnasiet i forhold til at lære at studere og er 

blevet god til det. Så jeg tænker egentlig, at jeg tror alligevel gerne, at hun vil læse videre, hvis hun 

er kommet frem til det. Så i forbindelse med at diskutere ungdomsuddannelse, så har jeg bare 

prøvet på at gøre dem klart, at altså de giver jer ikke et job på højere niveau at tage en 

studentereksamen, end hvis I kommer ud af 10. klasse. Så skal I ud at have en anden uddannelse 

bagefter. Så det er nok det, vi har snakket om. Og det er de udmærket bevidst om. #00:18:33.90#  

 

A: Har sådan beliggenheden af uddannelser været afgørende for, hvad de har valgt? Nu kan man 

sige, at du er der jo både gymnasie og handelsskole, så på den måde har det måske ikke været så 

vigtigt? #00:18:45.13#  

 

L: Nej. Det har det ikke. #00:18:49.89#  

 

A: Eller man måske har overvejet en eller anden erhvervsskoleretning, men man skulle til 

Aabenraa for at tage det eller et eller andet? #00:18:54.88#  

 

L: Ja, ej men vi snakkede nu specielt med Oskar, fordi vi snakkede om, at hvis han ville, så kunne 

han jo komme til Kolding på den her øh… Delvist åh… #00:19:05.12#  

 

A: EUX? #00:19:06.74#  

 

L: Ja. Øh… Men altså den ligger jo også i Haderslev, men den i Kolding er bare mere populær, tror 

jeg. Men det har han ikke, altså så på den måde, der har vi snakket om, jamen altså så var det jo 

bare at tage bussen om morgenen. Der snakkede vi nemlig om, om det var afgørende for ham, at 

den lå et andet sted i forhold til hans valg. Og det var ikke afstanden, der var afgørende for ham. 

Det var mere kammeraterne. De der drenge i den alder der, der er de rigtig glade for deres 
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kammerater. Så han ville gerne blive i Haderslev i forhold til, at hans venner er i Haderslev. 

#00:20:00.50#  

 

A: Ja. Føler du, at din mening eller sådan har haft betydning for valget, eller betyder noget for 

børnenes valg? #00:20:12.18#  

 

L: (tænker). Nej. De har været selvstændige. #00:20:17.63#  

 

A: Ja. De har godt selv vidst, hvad de ville. #00:20:21.07#  

 

L: Ja. #00:20:23.26#  

 

A: Ja. #00:20:24.33#  

 

L: Jeg går lige op i læ. Godt. Ja. #00:20:29.33#  

 

A: Hvad hedder det, hvem, altså sådan snakker du med nogen i omgangskredsen omkring 

børnenes uddannelsesvalg? Måske mest Torben eller er det også noget i sådan diskuterer i jeres 

vennegruppe eller i familien eller? #00:20:45.01#  

 

L: Jeg snakker lidt med min svigerinde. Og hun - hun er nemlig i, nu er det sådan meget Laura, for 

hun er uddannet i samme retning også inden for økonomi, hun har en kandidat i cand.merc. 

hedder det. Så hende er der blevet snakket meget med i forbindes med det. Men ikke i forbindelse 

med studentereksamen og handelseksamen. Ikke i forbindelse med ungdomsuddannelse. Mere i 

forbindelse med videregående uddannelse. #00:21:21.84#  

 

A: Ja. Føler du, at der er sådan en form for prestige i omgangskredsen i forhold til, hvilke 

uddannelser børnene vælger? #00:21:28.94#  

 

L: Nej. #00:21:29.79#  
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A: Nej. Okay. Nå, men et er jeg da et eller andet sted glad for at høre. #00:21:35.52#  

 

L: Ja. #00:21:38.25#  

 

A: Har du bemærket nyheder i medierne eller kampagner, der taler for eller i mod 

ungdomsuddannelser? #00:21:46.13#  

 

L: Når man er i biografen, så der man jo altid reklamer for handelsskole og HaKa og… 

#00:21:57.87#  

 

A: Men eller sikke sådan… #00:21:57.87#  

 

L: Det er mest der, jeg har lagt mærke til det. Nej egentlig er jeg ikke sådan særlig, puha, vi ser ikke 

de der reklamekanaler. Så derfor så… Reklame er ikke lige vores. #00:22:12.08#  

 

A: Er der sådan nyheder, eller hvordan har nyheder omkring uddannelsesvalg din holdning til 

holdning til uddannelser, og om der er nogen uddannelsen, der sådan giver bedre jobmuligheder? 

#00:22:25.28#  

 

L: Slet ikke. Det jeg ikke lagt mærke til. #00:22:30.78#  

 

A: Nej. Hvilke nyhedsmedier plejer du at benytte dig af? #00:22:35.41#  

 

L: Jeg hører meget radio. #00:22:40.24#  

 

A: Ja. Hvad med aviser eller TV eller? #00:22:43.36#  

 

L: Uh jeg er en skovl til at læse avis og TV der er kun de ting, jeg vil se, og så slukker jeg igen. 

#00:22:51.91#  
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A: Ja, så det er primært sådan radio. #00:22:55.65# 

 

L: Ja, det er primært radio.#00:22:59.11#  

 

A: Hvad med - er du på Facebook eller Instagram eller nogen af de sådan sociale medier? 

#00:23:03.93#  

 

L: Heller ikke. Det er jeg heller ikke så god til. Nej. Sådan er det. #00:23:16.69#  

 

A: Nej, men der er heller ikke noget rigtigt eller forkert. Hvad hedder det, hvor har du og børnene 

sådan primært søgt information i sådan processen omkring uddannelsesvalget? #00:23:28.87#  

 

L: Jamen på skolerne. På uddannelsesinstitutionerne. Vi har brugt dem. Som jeg også sagde før. 

Der tror jeg, at det er det. #00:23:41.54#  

 

A: Ja. Hvor I sådan har deltaget på de der informationsaftener og åbent hus og hvad det nu ellers 

hedder? #00:23:45.98#  

 

L: Ja. Ja. #00:23:47.93#  

 

A: Okay. Det sidste det handler sådan lidt mere om erhvervsuddannelser. Og jeg kunne godt 

tænke mig at høre, hvad du sådan associerer med en erhvervsuddannelse? #00:24:03.57#  

 

L: En erhvervsuddannelse… Enten så er det jo en kombineret teoretisk, ja det er jo egentlig altid, 

vel. En kombineret teoretisk, praktisk uddannelse inden for håndværksfag, inden for servicefag, 

inden for årh… Alt, næsten. Jeg tænker også, at man kan tage en erhvervsuddannelse inden for 

jamen kontor er jo også service. Eller ikke kontor, butik. Jeg ved faktisk ikke. Kan man tage en 

erhvervsuddannelse inden for kontor? #00:24:43.62#  
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A: Ja, det tror jeg faktisk godt, at man kan. Man kan tage sådan noget administrativt. Jeg er ikke 

helt sikker på lige præcis… #00:24:56.09#  

 

L: Men det er det, jeg forbinder med en erhvervsmæssig uddannelse. Altså en … #00:25:03.61#  

 

A: En kombineret praktisk og teoretisk. #00:25:06.68#  

 

L: Og det kan godt være, at jeg tager fejl. Gør jeg det? #00:25:08.79#  

 

A: Næ, overhovedet ikke faktisk. #00:25:10.23#  

 

L: Okay. #00:25:11.39#  

 

A: Er du bevidst om… #00:25:13.46#  

 

L: Jeg kan bare aldrig huske, om den hedder AUX eller STX eller HTX eller… #00:25:18.94#  

 

A: Altså en erhvervsuddannelse er jo de der sådan klassiske håndværksuddannelser, eller hvad 

man skal sige. Altså, men det er jo også at blive frisør eller. #00:25:30.66#  

 

L: Men jeg forbinder det ikke kun med håndværk. Ja lige præcis. #00:25:31.27#  

 

A: Eller at blive SOSU-assistent, eller. Men det næste er faktisk, det næste spørgsmål er om du er 

bevist om, hvor mange forskellige erhvervsuddannelser, der findes? #00:25:43.44#  

 

L: Jamen, det synes jeg, at jeg er. #00:25:44.98#  

 

A: At de findes inde for alle mulige retninger. #00:25:45.93#  
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L: Jeg kender ikke alle, men jeg er bevidst om, at hvis det er det, man kunne tænke sig, så kan man 

undersøge det og så findes det garanteret. #00:25:54.68#  

 

A: Ja. Jaja, men lige præcis. Jeg tror, jeg tror faktisk, det er ikke nogen mærkelig grund, at du ikke 

ved det, fordi jeg tror, at der er faktisk, at der er over 100. Så er lidt svært at kende dem alle 

sammen. Men hvad er dit indtryk af det faglige niveau på erhvervsuddannelserne? #00:26:15.24#  

 

L: Altså jeg har indtryk af, at det er mindst lige så højt som… Nå faglige niveau. Sådan matematik 

og dansk og? #00:26:23.81#  

 

A: Ja, altså begge dele måske i virkeligheden. #00:26:26.12#  

 

L: Jeg tror, jeg tror, det er forskelligt. Jeg tror, at man kan vælge det på samme niveau som en 

studentereksamen. Altså hvor man f.eks. kan tage nogle A-fag og nogle B-fag og C-fag. Så man, 

man kan, jeg tror, at man kan bygge en erhvervsmæssiguddannelse op på samme niveau som en 

studentereksamen. Det ved jeg i hvert fald, at man kan på Landbrugsskolen. #00:26:54.78#  

 

A: Men lige så meget også, om altså, nu skal det jo ikke være nogen hemmelighed, at 

erhvervsuddannelser på nogle områder har været lidt hårdt ramt af ansøgertallet, og en af tingene 

er, at de sådan, der bliver slået lidt på, det er, at det faglige niveau ikke er så højt og… Hvis man 

kan gå i gymnasiet, så skal man gøre det eller sådan. Om du har sådan samme opfattelse af, at det 

måske er dem, der ikke kan komme i gymnasiet, der går der og så er det faglige niveau også 

derefter eller? #00:27:27.46#  

 

L: Nej. Jeg tror, at det er en misforståelse. Jeg tror altså mit indtryk er - altså uden at kende det. 

Jeg ved det bare fra Landbrugsskolen - at der kan man blive landmand, hvor man kan lære at 

bruge en skovl om mue ud i grissestalden eller hvad det måtte være, og så kan man faktisk også 

tage en studentereksamen sammen med. Så bliver den vist bare fire år, tror jeg. #00:27:50.42#  

 

A: Ja, det er også en mulighed. #00:27:50.83#  
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L: Altså på den måde, og der tror jeg, at måske man kan stykke de der erhvervsmæssige 

uddannelser lidt sammen efter, hvilket niveau man vil ud med. Det kan man jo et eller andet sted 

også med en studentereksamen. Man kan komme ud med fem A-fag, man kan komme ud med 

mindre. #00:28:12.04#  

 

A: Ja, man kan tilpasse det lidt. #00:28:15.39#  

 

L: Ja lige præcis. Fordi altså studentereksamen har jo også de der science linjer, hvor det hele det 

foregår på nørderi-niveau. Altså hvor, at så man kan sige, at hvis man så siger, jamen jeg tager det 

mere stille og roligt, jeg tager måske formning. Ikke at musik, det kan faktisk godt være svært, når 

man tager det på højt niveau. Det ved jeg, uden at vide det, så er det mit indtryk, at man kan tage 

de erhvervsmæssige uddannelser på et fagligt højt niveau, og det er også… Altså jeg er mega 

fortaler for erhvervsmæssige uddannelser. #00:29:05.52#  

 

A: Hvad kan det være? #00:29:09.36#  

 

L: Hvilke fag det kan være? #00:29:09.36#  

 

A: Nej altså hvorfor du er mega fortaler for det? Hvad? #00:29:15.12#  

 

L: Jamen fordi de har mulighed for at komme ud og komme i gang med et job bagefter. Med det 

samme. Og kan få… Hvorfor er jeg egentlig det? Jamen altså jeg er måske også præget af, at vi selv 

har en håndværksmæssig virksomhed, hvor vi savner, at der er nogle unge mennesker at tage af 

altså. Som gider. #00:29:42.49#  

 

A: Ja, som brænder for den del. #00:29:43.94#  

 

L: Ja, lige præcis. Som brænder for faget. Så det tror jeg, det er det der med, at man skal sgu ikke 

kimse af at blive håndværker. Du tjener både gode penge, og det kan være spændende, men det 

er lidt, som du siger. Det er ekstremt dårligt omtalt. Det er… Det er det måske ikke mere, men det 
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ligger stadigvæk i hvert fald i de unge mennesker, at det vil de ikke. Der er bare en prestige, en 

blokade hos de unge mennesker. Så det kræver en enorm indsats at få den mentalitet drejet. Altså 

den tankegang drejet. Og det ved jeg sgu ikke, hvordan man gør. #00:30:25.99#  

 

A: Nej. Er der sådan andre ting, der altså, hvad er dit indtryk af det sociale miljø på 

erhvervsskolerne? Mest i forhold til også f.eks. gymnasiet eller handelsskolen? #00:30:38.83#  

 

L: Jamen jeg tror et eller andet sted, at det sociale årh… Jamen det er igen, jeg tror, at det sociale 

sammenhold på skolerne, når man først er det, er det samme. Men det er det sociale, der 

bestemmer, hvad for en skole, man ryger på. At ens kammerater i folkeskolen, at det er dem. 

#00:31:10.43#  

 

A: Ja, fordi man følger dem. #00:31:10.44#  

 

L: Ja, det har det i hvert fald været for Oskar. Ikke så meget for Laura og Marie. #00:31:18.90#  

 

A: Ja, men har gerne ville hen til det velkendte og de kammerater, man kender og trygheden. 

#00:31:25.06#  

 

L: Ja, lige præcis. #00:31:26.92#  

 

A: Hvad i forhold til, hvis man tager en erhvervsuddannelse og mulighederne for efteruddannelse 

og er det noget, du sådan er bevidst om? Eller videreuddannelse? #00:31:31.06#  

 

L: Det er ikke noget, jeg ved noget om, men jeg tror, at man har akkurat samme muligheder 

bagefter, som man har, fordi jeg tror, at den. Altså alt efter, hvad man vil. #00:31:49.49#  

 

A: Jaja, det er selvfølgelig klart. #00:31:51.16#  
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L: Hvis man er målrettet, men selvfølgelig har man samme muligheder for efteruddannelse, når 

man har en erhvervsuddannelse. #00:31:56.45#  

 

A: Hvad med sådan noget som lønningsforhold og arbejdsvilkår og jobmuligheder og jobsikkerhed 

og sådan nogle ting? #00:32:06.28#  

 

L: Jamen jobsikkerheden inde for håndværk, altså der er du garanteret job. #00:32:11.69#  

 

A: Ja. #00:32:12.49#  

 

L: Hvis man ellers er et rimelig fornuftigt menneske. Så det. Der tror jeg, at der er gode 

jobmuligheder. #00:32:27.42#  

 

A: Jamen, jeg tror faktisk, at det var det hele. #00:32:29.31#  
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Bilag 7: Transskription af informant 3 

A: Jamen det første det handler sådan i princippet om din egen uddannelse. Og din egen 

uddannelsesbaggrund, og så går vi sådan lidt over til mere, der handler lidt om Klara. 

#00:00:14.03#  

 

K: Okay. #00:00:15.09#  

 

A: Og det første det er hvilke eller hvilken uddannelse, du selv har gennemført? #00:00:19.90#  

 

K: Ja. Altså jeg har jo en gymnasial uddannelse, og så efterfølgende, er jeg jo så kontoruddannet. 

Og inden for shipping. Men det er vel mere eller mindre bare kontoruddannet. Så gymnasiet og så 

har jeg den der 18 ugers HG eller hvad man skal sige, inden jeg så kom på kontor i 

shippingbranchen. #00:00:45.67#  

 

A: Okay, så har været sådan, har du været i traineeforløb eller i lære eller hvad man skal kalde 

det? #00:00:49.90#  

 

K: Ja, man har, man tager sådan et to-årigt elevforløb, hvor man så både, eller hvor man er på 

kontoret, og så er man også på skole. Og bliver man så kontoruddannet inden for shipping. Sådan 

var det dengang. Det er jo nogle år siden. #00:01:06.56#  

 

A: Jaja. Hvor tog du den uddannelse henne? Altså hvor lå, var det? #00:01:13.89#  

 

K: Kontoret? Jamen det lå i Aarhus. #00:01:15.92#  

 

A: Mens du stadigvæk boede i Aarhus? #00:01:17.77#  

 

K: Ja, mens jeg stadig boede i Aarhus. Og det var jo så en to-årig kontoruddannelse. #00:01:22.09#  

 

A: Er der nogen uddannelser du sådan har påbegyndt, men ikke har fået afsluttet? #00:01:26.26#  
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K: Nej. #00:01:27.26#  

 

A: Okay. Hvad har din oplevelse været med uddannelsesforløbet og skolesystemet? Og har du 

sådan kunnet lide at gå i skole? #00:01:36.76#  

 

K: Ja, jeg synes, at det var rigtig fint, jeg synes, at den der kombination af, at man var praktisk altså 

på kontoret, og man var ude i den virkelige verden, og så samtidig havde nogle fag på skolen. 

Nogle handelsskolefag, som man jo ikke har, når man har gået på gymnasiet. Så jeg synes, at det 

var en rigtig god kombination. #00:01:54.03#  

 

A: Ja det der med, at man havde noget teori, man kunne bruge i praksis rimelig 

hurtigt.#00:01:59.59# 

 

K: Ja, det synes jeg. #00:01:59.58# 

 

A: Okay. Hvilke jobs har du sådan haft for at nå dertil, hvor du er i dag, eller hvad man skal sige. 

Altså sådan karrierevejen? #00:02:09.84# 

 

K: Jamen altså jeg startede jo, efter jeg havde været elev i to år, så blev jeg jo fastansat i det firma. 

Og har jeg jo været der i mange år, hvor jeg så både har været i forskellige afdelinger og i 

søsterselskabet til det firma. Og så efterfølgende, da jeg havde været der i 10 år, så er jeg så ved 

Novo Nordisk nu, hvor jeg er logistik koordinator. #00:02:33.27#  

 

A: Logistik Koordinator. #00:02:34.44#  

 

K: Ja, Senior Logistik Koordinator er jeg forfremmet til. #00:02:39.20#  

 

A: Det er vigtigt. #00:02:40.86#  

 

K: Ja, så øh… Så det er så den vej. #00:02:45.34#  
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A: Har du oplevet ikke at kunne få dit drømmejob eller et job, du sådan gerne ville have på 

baggrund af den uddannelse, du har haft? Altså at din uddannelse ikke har været tilstrækkelig? 

#00:02:56.34#  

 

K: Øhh… Nej jeg vil ikke sige, at det ikke har været tilstrækkeligt til det, jeg er ansat til, men der er 

selvfølgelig nogle ting, jeg ikke kan, fordi jeg ikke har haft, har lært de ting. Men det kan man 

sagtens lære i forbindelse med nogle kurser eller et eller andet via Novo Nordisk f.eks. Hvis man 

nu måske ville noget mere, hvad skal man sige - IT-systemer. Altså Tablo og alle de der Alfarex og 

alle de der fancy ting, som man bruger i dag i stedet for Excel. #00:03:29.59#  

 

A: Ja, okay. Så hvis du selv ønskede det, så ville uddannelsen ikke være nogen hindring? 

#00:03:36.53#  

 

K: Nej. Nej altså ikke baseret på det, som mit job går ud på, og som jeg er glad for at lave. 

#00:03:45.75#  

 

A: Ja, okay. Det giver mening. Yes, jamen det næste det handler lidt mere om Klara. Og det første 

det handler om, om hun sådan kan lide at gå i skole og for den sags skyld også, om hun selv er 

sådan god til det. #00:04:01.84#  

 

K: Ja, altså jeg tror, at Klara er meget glad for at gå i skole. Hun er jo meget social, så hun kan godt 

lide at være sammen med mange forskellige mennesker. Jeg synes, at der har været stor forskel 

på - sådan undervisningen i indskolingen, og i mellemtrinnet og så nu i udskolingen. Jeg synes, at 

hendes interesse, sådan efter at hun er kommet i udskolingen, så er hun begyndt at tage det mere 

seriøst. Og måske synes, at nogle af tingene også giver værdi. Så jeg synes, at generelt er hun 

meget glad for at gå i skole. #00:04:35.94#  

 

A: Og fagligt er hun vel også godt med? #00:04:38.00#  
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K: Jamen det synes jeg, at hun er. Specielt efter her, at hun er kommet i udskolingen med nye 

lærere og sådan noget, der er det ligesom begyndt at gå op for hende, hvor vigtigt det er. 

Selvfølgelig kan hun godt have, matematik er ikke hendes stærke side, men i sidst, efter hun har 

fået ny lærer og sådan noget, så er det som om, at hun har løftet sit niveau. #00:05:00.39#  

 

A: Ja okay, jamen det er også bare mere sådan generelt. Altså at hun kan sagtens følge med og 

sådan. Det er slet ikke sådan, at hun er udfordret. #00:05:07.80#  

 

K: Jaja, det kan hun. #00:05:10.31#  

 

A: Okay. Hun har ikke - de er ikke nået dertil, hun går i 7. klasse ikke? #00:05:12.88#  

 

K: Jo, hun går i 7. #00:05:15.43#  

 

A: Ja, de har ikke været i gang med sådan noget uddannelsesparathedsvurdering og sådan noget 

endnu, har de? #00:05:19.93#  

 

K: Jo, men de har faktisk gjort det på vores skole, at den man laver i 8. klasse, den har de taget 

udgangspunkt i 7. klasse også. Så de har faktisk brugt noget af det til skole-hjem-samtalen, hvor 

eleven selv skal gå ind og vurdere, hvor man er henne, og hvor skolen også gør det for ligesom at 

se, om man er i den rigtige retning. Så de har ikke lavet hele den der normale, som de gør i 8. 

klasse, inden man så ligesom finder ud af, om man kan komme i gymnasiet og handelsskole, eller 

hvad man vil, men de har taget udgangspunkt i den som sådan en light-version for at se, om man 

er den rigtige vej. #00:05:52.18#  

 

A: Og hvad er resultatet af det? #00:05:54.35#  

 

K: Jamen det gik rigtig fint, det var, som det skulle være, og hun var med de fag, hun skulle og 

havde de der, altså både interessen og seriøsiteten for at lave det, og hvad man nu ellers skulle 
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svare på. Hun syntes selv, at hun var godt med, og lærerne var enige. Så hun følger den rigtige vej, 

eller hvad man skal sige. #00:06:16.26#  

 

A: Så hvis alt fortsætter, så kan hun selv vælge, når hun når dertil? #00:06:20.59#  

 

K: Ja, det ser sådan ud i hvert fald. #00:06:23.89#  

 

A: Hvilke tanker har du sådan gjort dig om hendes uddannelsesvalg og fremadrettede job, hvis du 

har gjort dig nogen? Mest sådan i forhold til interesser, kompetencer og personlighed og hvordan 

de ting sådan kunne spille sammen for hende og hendes fremadrettede? #00:06:43.20#  

 

K: Altså Anders og jeg har jo ligesom talt meget om, hvor vigtigt det er for hende, at hun er med i 

altså sådan hun kan følge med, så hun ligesom selv kan og får et godt resultat, så hun selv kan 

vælge. Fordi for os er det egentlig ikke så vigtigt, om hun vælger det ene eller det andet, men det 

er vigtigt, at hun har kompetencerne og mulighederne for at kunne vælge det, der interesserer 

hende og den vej, hun vil gå. Så det ikke lige pludseligt bliver, at hun ikke kan gå denne her vej, 

fordi hun ikke har performet eller lavet noget eller hørt efter eller været i skole eller whatever, det 

nu var. Altså så for os er det meget vigtigt, at hun ligesom får muligheden for at kunne vælge frit 

ved at gøre et godt stykke arbejde. Og det har vi også talt en del om, hvor vigtigt det er med en 

uddannelse, så man ligesom har mulighederne for at vælge. #00:07:32.33# 

 

A: Ja, har I snakket om allerede, hvad hun måske gerne vil, når hun er færdig i 9. klasse? 

#00:07:37.00# 

 

K: Jamen Klara - lige pt. der vil hun gerne være ejendomsmægler, har hun snakket om. Ja. Eller 

noget i den stil. Det, synes hun, er meget interessant. Så øh. Men det kan jo nå at ændre sig 

mange gange. #00:07:48.22#  

 

A: Jaja, det kan man sige. Altså har I snakket også om, skal hun i 10. klasse, skal hun på efterskole, 

skal hun? #00:07:56.88#  
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K: Altså hun er meget fokuseret på, at hun skal på gymnasiet, men hun har faktisk også været 

ovre, sammen med nogle veninder, ovre i Jylland på en efterskole, hvor de har volley-linje, som 

hun overvejede måske i 10. klasse, som hun var ovre og se her før jul, som hun synes, eller var det 

efter jul, i hvert fald hvor hun synes, at det lød rigtig, rigtig fedt. Så hun har ikke sådan besluttet sig 

fast, om hun vil på efterskole, eller om hun vil direkte på gymnasiet. Pt. er det i hvert fald 

gymnasiet, og ikke handelsskolen eller hvad det hedder nu om dage, HTX, eller hvad det hedder. 

#00:08:30.18#  

 

A: Har I sådan allerede begyndt at snakke med, nu sagde du allerede, at du havde været i gang 

med den der uddannelsesparathedsvurdering sådan så småt. Ved du, om der allerede har været 

sådan uddannelsesvejledere og om de skal i praktik, altså sådan erhvervspraktik og 

brobygningsforløb og? #00:08:51.55#  

 

K: Altså jeg tror faktisk ikke, at de har været det endnu, så jeg ved faktisk ikke helt, hvordan og 

hvorledes, om øh. Måske, sidst de har talt om, at der skulle komme en ud og fortælle lidt om de 

forskellige uddannelser, men ellers så tror jeg først, at det er i 8. klasse, at de plejer at være ude 

på skolerne, eller ude på gymnasierne og har nogle henne, tror jeg. Hun har i hvert fald ikke sagt 

noget om det. #00:09:21.65#  

 

A: Nej okay. Det kommer nok. #00:09:26.97#  

 

K: Ja, det tænker jeg. #00:09:27.45#  

 

A: Nu sagde du, altså sådan i forhold til, når hun så skal vælge uddannelse, at det vigtigste er, at 

hun sådan har rige muligheder, men er der andre ting, der sådan er vigtig for dig i hendes 

uddannelsesvalg? Altså er der nogen ting, du ville lægge vægt på, hvis du skulle rådgive hende? 

#00:09:45.42#  

 

K: Jeg ville jo sige, f.eks., jeg ville sige, at det var vigtigt, at man fik en længere videregående 

uddannelse, fremfor når jeg kigger på Anders og jeg, der bare har en shipping-kontoruddannet, for 
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dem kommer der bare ikke til at blive særlig meget brug for. Nu kan jeg jo selv se for mit eget 

arbejde, at før i tiden, dem der sad som produktionsplanlægger, dem der var kontoruddannet, i 

dag der er de jo fra DTU eller ingeniører eller et eller andet. Så jeg synes, jeg ville prøve, eller 

prøve at præge hende til at tage en videregående uddannelse, sådan så hun får flere muligheder 

fremfor bare at blive kontoruddannet. Jeg tror ikke fremadrettet, at der bliver brug for så mange 

med den uddannelse. Så, men altså det kan jo selvfølgelig også være, at jeg tager fejl. 

#00:10:30.81#  

 

A: Jaja, det er jo ikke til at vide. Er der andre ting, sådan f.eks. sådan noget som jobsikkerhed eller 

lønnen eller et eller andet, der ville have en betydning for, hvad du ville råde eller anbefale? Jeg 

ved ikke, hvad man skal kalde det. #00:10:47.04#  

 

K: Nej, men jeg synes, at det er svært, fordi man kan jo godt påstarte en uddannelse på et 

tidspunkt, og så går der fem år, før man er færdig med den, og så er billedet et andet. Men for 

Klara så vil hun jo i hvert fald selv gerne have et job, hvor hun kan tjene masser af penge (griner). 

Men altså det kan også være, at hun bliver klogere, kan man sige. Ja altså, det må være lidt svært 

at prøve at finde ud af, hvad man vil, fordi man netop kan ændre sig så meget, hurtigt. 

#00:11:17.61#  

 

A: Ved du, hvad hendes lige nuværende overvejelser er i forhold til, at hun gerne vil på gymnasiet 

fremfor f.eks. handelsskolen eller teknisk skole eller? #00:11:30.48#  

 

K: Jeg tror simpelthen, at det er, fordi mere eller mindre andre gør. Jeg tror, mest man hører om, 

altså det kan jeg da huske, fra da jeg selv startede på gymnasiet. Vi var da ikke ude at besøge 

handelsskolen. Der hørte man om gymnasiet. Og det tror jeg altså stadigvæk gælder. Altså de 

fleste går på gymnasiet. Og specielt måske også i det område, vi bor i. Jeg ved ikke, om det måske 

har en betydning. Dem sådan, når de er færdige med 10. klasse eller 9. klasse, så går de på 

gymnasiet. Det er sjældent, at jeg hører om nogen, der skal på handelsskolen faktisk. Eller teknisk 

skole. I hvert fald lige her hvor vi bor og vores venner og bekendte. #00:12:04.84#  
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A: Ja. Nu ved jeg ikke, men sådan beliggenheden i forhold til, hvad Klara ville skulle vælge. Ville det 

have noget at sige? Altså f.eks. at gymnasiet er det, der er tættest på i forhold til nogle af de andre 

muligheder, der er eller? Altså du ved, det er nemmere at skulle cykle tre km end at skulle tage 

toget ind til København bare for at give et eksempel. #00:12:29.47#  

 

K: Altså jeg tror faktisk, at meget af det, der betyder noget for de unge mennesker i dag, det er 

også lidt, hvad de andre vil. Det tror jeg simpelthen. Fordi det kan jeg høre, de fleste herude de 

skal på Virum, fordi der går de andre. Så jeg tror faktisk, at det er det. Men vi kender da også 

nogle, der har taget til Ordrup Gymnasium og Zahles eller hvordan og hvorledes, men jeg tror altså 

meget, at det har meget betydning med de andre. Desværre. #00:12:54.25#  

 

A: Er Virum det, der er tættest på for jer? #00:12:54.90#  

 

K: Der er jo også Lyngby Gymnasium, men Virum er åbenbart det sted#00:13:00.01#  

 

A: Som man gerne vil hen. #00:13:00.01#  

 

K: Som er stedet, ja. #00:13:00.75#  

 

A: Okay, nå det er meget sjovt. #00:13:02.75#  

 

K: Her i Lyngby, ja. #00:13:07.38#  

 

A: Nå okay ja, det er meget sjovt. Tror du at din mening eller Anders’ mening for den sags skyld vil 

få betydning for Klaras valg? #00:13:17.22# 

 

K: Jeg tror faktisk, at hun vil lytte til, hvad, hvad vi har, hvad vores mening er. Men jeg tror også, at 

hun vil se på, hvad hendes veninder og sådan nogle anbefaler, eller hvis hun kender nogle, der går 

et sted, og de ligesom siger, at det er super godt, men jeg tror også, at hun vil lytte til, hvad vi 

siger. #00:13:35.02# 
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A: Ja. Okay. Snakker I sådan, altså dig og Anders med jeres omgangskreds om børnenes 

uddannelsesvalg, og hvad de skal, når de er færdige og? #00:13:47.97# 

 

K: Jeg synes, at vi er begyndt at tale lidt om det, fordi de netop er nået en alder, altså nogle af 

vores venner, Jane og Kents Emma Sofia, hun går jo i 8. nu, og vores genboer, hun går i 9. og skal 

på gymnasiet næste år og sådan noget, så jeg kan godt mærke, at der begynder at være lidt mere 

snak om det. #00:14:03.03# 

 

A: Ja, fordi det ligesom nærmer sig. #00:14:03.52# 

 

K: Ja, og så også kollegaer og deres børn. #00:14:08.24# 

 

A: Ja, okay. Føler du, at der er sådan en form for prestige i jeres omgangskreds i forhold til, hvilke 

uddannelser børnene vælger? #00:14:15.92# 

 

K: Nej. Det synes jeg ikke, endnu i hvert fald. Det synes jeg faktisk ikke. Altså jeg kan da godt høre, 

at - på mit arbejde med dem, der her - der er nogle, der har børn, der er lidt ældre, at det er 12-

tallerne, der kommer ind hele tiden, og… Men jeg synes ikke sådan, at det er prestige, hvilken 

uddannelse, de skal tage. #00:14:40.88#  

 

A: Nej, det er måske mere sådan, at de godt kan lide at fortælle, når deres børn har gjort det godt? 

#00:14:44.48#  

 

K: Ja, altså. Jeg synes, der er mange. Nu synes jeg jo, at det er helt utroligt så mange, der kan få 12. 

At det får alle nærmest, ikke. Så jeg tænker det der med, at hvis man ikke fik 12, så ville det 

nærmest være helt dårligt. Jeg kan da også godt forstå, at de unge mennesker i dag bliver helt 

dårlig, hvis de kun får 10, eller hvad de nu har, så tænker jeg, åh gud, det var da ikke godt nok. Så 

det der pres de ligger på sig selv. Det kan jeg godt forstå. #00:15:07.19#  
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A: Som forældrene måske også kan være med til at skabe, hvis de godt kan lide at fortælle om, 

hvor dygtige deres børn, de er.#00:15:13.98#  

 

K: Ja, lige nøjagtigt. Ja, for det er der nogle, der godt kan. #00:15:16.74#  

 

A: Ja. Det kunne jeg godt forestille mig. #00:15:20.52#  

 

K: Ja. #00:15:21.37#  

 

A: Har du sådan lagt mærke til, om der er nogle nyheder i medierne eller nogle kampagner også i 

medierne eller alle mulige steder, der taler for eller imod forskellige ungdomsuddannelser? 

#00:15:37.31#  

 

K: Nej det synes jeg ikke, at jeg har lagt så meget mærke til. Altså jeg vil sige, at måske 

efterskolerne synes jeg, at jeg har hørt rigtig meget godt om, faktisk. Og jeg synes også, at der er 

flere og flere, der kommer på efterskole. Så men ellers synes jeg ikke, at jeg har hørt så meget om 

gymnasier og handelsskoler og. Jo, der er jo selvfølgelig også, jeg ser jo selvfølgelig reklamer også 

specielt meget med de der håndværksmæssige uddannelser, og der har været meget i medier, 

hvor de ligesom prøver at sige, at det er okay, at man ikke går på gymnasiet, men man får en 

håndværksmæssig uddannelse i stedet for osv. Det, synes jeg, er super godt, at man også 

fokuserer på det, så det andet ikke bliver lidt for meget, at man skal have en gymnasial 

uddannelse, fordi det, det har man lidt, synes jeg, man lidt har sat over håndværksmæssige 

uddannelser. #00:16:29.39#  

 

A: Altså kan du huske lidt mere om, hvad det er for nogle kampagner, eller hvad det er, du har set 

om håndværksmæssige uddannelser? #00:16:38.08#  

 

K: Nej, men jeg synes bare det der med, at der har været i nyhederne nogle gange eller ja i TV, 

omkring at der måske, måske var så meget, hvad skal man sige, at det var bedre at få en gymnasial 
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uddannelse, altså på gymnasiet eller handelsskolen fremfor at få en håndværksmæssig 

uddannelse. #00:16:59.72#  

 

A: Okay, så det har været mere sådan generelt og mere sådan, hvad hedder sådan noget, 

nyhedsmedierne, der har sat fokus på det? #00:17:03.58#  

 

K: Ja. #00:17:06.10#  

 

A: Okay. Har de sådan, har nyhedsmedierne omkring de her ting påvirket din holdning til 

uddannelserne, og hvad der eventuelt kunne lede til et godt job? #00:17:17.61#  

 

K: Hmm. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes jo, at det er godt, at man også prøver at vise, at man 

kan få en håndværksmæssig uddannelse og dermed også få et super godt job altså. Så jeg synes, at 

det er fint, at man fortæller lidt bredere om, hvilke muligheder der er, fremfor at det bare skal 

være gymnasiet, man går på efter folkeskolen. #00:17:39.13#  

 

A: Ja. Hvilke medier og nyhedsmedier benytter du dig af? #00:17:43.38#  

 

K: Øh altså jeg ser selvfølgelig TV og så Instagram og Facebook, ja det er nok mest dem, mest 

Instagram, tror jeg. #00:17:57.25#  

 

A: Læser I avis? #00:17:57.80#  

 

K: Undskyld? #00:17:57.80#  

 

A: Læser I avis? #00:18:01.14#  

 

K: Ja, vi har også avis, men jeg læser den mest på nettet, faktisk. #00:18:03.23#  

 

A: Hvad er det for, altså er det Berlingske eller? #00:18:07.12#  
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K: Jamen det er både Berlingske og TV2 og engang i mellem BT og Politiken. Det er sådan lidt 

forskelligt. Jeg tjekker sådan lidt forskelligt ud. #00:18:16.91#  

 

A: Lidt af det hele. #00:18:16.91#  

 

K: Når man alligevel sidder med telefonen. Men vi får Berlingske herhjemme. #00:18:21.01#  

 

A: Okay. Jeg tænker ikke, at I sådan endnu er begyndt at søge information om de forskellige 

uddannelser og sådan noget, er I? #00:18:30.00#  

 

K: Nej. Nej, det er vi slet ikke nået til. Det lyder lidt som en by i Rusland for mig med de der linjer, 

og hvad der ellers er. Hvis man tænker tilbage på dengang, man selv gik der, så er der jo meget 

nyt. #00:18:42.10#  

 

A: Ja, er du sindssyg. Der er virkelig mange forskellige ting at vælge i mellem. #00:18:42.92#  

 

K: Ja. Så det må også være lidt svært. #00:18:46.75#  

 

A: Ja. Det sidste det handler faktisk netop om sådan erhvervsuddannelser. Altså 

håndværksmæssige uddannelser. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du sådan forbinder 

med erhvervsuddannelserne? Altså hvad du sådan associerer erhvervsuddannelserne med? 

#00:19:06.12#  

 

K: Jamen det er netop nok mest de der håndværksmæssige uddannelser, jeg tænker, når jeg 

tænker på erhvervsuddannelser. Eller i butik eller sådan noget i den stil. Frisør og sådan noget. Det 

er nok det, jeg tænker, når jeg tænker sådan erhvervsmæssige uddannelser. Men det er måske 

bare ikke så anerkendt blandt de unge mennesker. #00:19:24.27#  

 

A: Har du nogen som helst idé om sådan, hvor mange forskellige uddannelser, der findes? 

#00:19:28.73# 
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K: Ingen idé. Jeg tænker, at der er mange. #00:19:31.21# 

 

A: Ja. Har du noget indtryk af det faglige niveau? #00:19:34.87# 

 

K: Øhm… Nej ikke sådan. Jeg ville sige, at nogle af dem, som jeg har som kollegaer på Novo 

Nordisk, de har et meget højt fagligt niveau, når de kommer fra de videregående uddannelser. Vi 

har ekstremt mange studentermedhjælpere, som kommer oppe fra DTU og sådan nogle steder, og 

jeg synes da godt nok, at deres faglige niveau er meget højt. Vil jeg sige. #00:20:02.60#  

 

A: Hvad med det sociale miljø på erhvervsuddannelserne? Ikke så meget på gymnasierne eller på 

universiteterne, men mere på de der tekniske skoler, eller hvad man kalder dem? #00:20:12.91#  

 

K: Ja, det ved jeg faktisk ikke så meget om. Jeg ved ikke, om det lidt mere sådan opdelt. Så man 

ligesom er sammen med dem på sit eget uddannelsesspor, eller hvad man skal sige. Så dem der 

skal være håndværkere, eller tømrere de er sammen, og dem der er mekanikere eller frisører eller 

hvordan og hvorledes. Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. #00:20:35.60#  

 

A: Nej. Det gør jeg faktisk heller ikke. Det var bare, om du havde sådan du ved, en eller anden 

fordom om, hvordan tingene foregik? #00:20:42.83#  

 

K: Nej altså. Jeg ved ikke, men måske jeg forestiller mig, at de er mere sådan opdelt på en eller 

anden måde. Jeg har egentlig aldrig hørt om, at der er sociale arrangementer for de uddannelser, 

som der er gymnasiefester og hvad der nu ellers er. Det må jeg ærligt indrømme. Det har jeg 

faktisk aldrig hørt om. Så det ved jeg slet ikke. #00:21:00.25#  

 

A: Nej okay. Hvad sådan, om du har nogle sådan tanker om eller idéer om - både om 

videreuddannelsesmuligheder og lønningsforhold og arbejdsvilkår og jobmuligheder og alle sådan 

nogle ting inden for de der jobtyper? Altså om du har sådan gjort dig nogle tanker om det eller 

nogen forestilling om, hvor det er? #00:21:25.86#  
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K: Altså jeg tænker, at dem, der har en længere videregående uddannelse, tjener flere penge end 

dem, der måske ikke har så lang en videregående uddannelse eller ikke har en videregående 

uddannelse på den måde. Altså sådan en kontoruddannet som jeg selv er, fremfor en der har taget 

en uddannelse inden for supply chain planning eller noget i den stil. Kunne jeg forestille mig, at der 

er stor forskel i lønningsniveauet. #00:21:52.90#  

 

A: Ja, okay, jamen det var faktisk det hele.  



 223/399 

Bilag 8: Transskription af informant 4 

AS: Jamen det handler egentlig om, hvilken uddannelsesbaggrund du selv har? #00:00:06.04#  

 

AM: Jamen jeg har jo 10. klasse. Og så har jeg, og så er jeg jo blevet uddannet for mange år siden i 

noget, som hedder hjemmehjælper. Det er jo en egentlig en gammel uddannelse, som egentlig er 

forældet. Kan man egentlig sige. Det er det, jeg har. #00:00:24.12#  

 

AS: Det er vel det, man ville kalde en… #00:00:26.96#  

 

AM: Ja social- og sundhedshjælper i dag. #00:00:28.81#  

 

AS: Ja, lige præcis. Ja det er den uddannelse, det ville være i dag. #00:00:31.90#  

 

AM: Ja, men dengang, da var det jo sådan et syv-ugers kursus, man var på. Og så var man 

hjemmehjælper. #00:00:38.90#  

 

AS: Okay. Ja, det kan jeg godt se, det er noget helt andet i dag. #00:00:43.10#  

 

AM: Ja, så det er egentlig det, jeg har af skole. #00:00:45.61#  

 

AS: Hvor tog du den uddannelse henne? #00:00:49.74#  

 

AM: Det var inde i Kolding. #00:00:51.49#  

 

AS: Okay. #00:00:53.87#  

 

AM: Ja, jeg ved sgu ikke, hvad det hedder. #00:00:54.74#  

 

AS: Nejnej, det er heller ikke så vigtigt. Har du nogensinde påbegyndt en uddannelse uden at have 

fået den afsluttet? #00:01:01.69#  
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AM: Næ. Det har jeg ikke. #00:01:04.31#  

 

AS: Hvad var din egen oplevelse med uddannelsesforløbet og skolegang og sådan noget? Kunne du 

godt lide at gå i skole? #00:01:12.30#  

 

AM: Nej! Det kunne jeg ikke da (griner). Nej det syntes jeg absolut ikke det var sjovt. 

#00:01:21.07#  

 

AS: Det gjaldt bare om at komme ud og lave noget hurtigst muligt. #00:01:23.64#  

 

AM: Lige nøjagtigt! #00:01:25.21#  

 

AS: Hvilke jobs har du haft siden du blev færdig? Der har du arbejdet som hjemmehjælper? 

#00:01:33.02#  

 

AM: Ja som hjemmehjælper, ja hele mit liv. #00:01:34.94#  

 

AS: Hele dit liv simpelthen. #00:01:36.13#  

 

AM: Ja. Jeg har ikke lavet andet. #00:01:39.61#  

 

AS: Har du nogensinde kunne tænke dig at lave andet? #00:01:41.13#  

 

AM: Hmm… Ja, det kunne jeg da godt tænke mig. En gang imellem så tænker, åh jeg kunne godt 

tænke mig enten at være, altså som voksen, kan man egentlig sige. Ikke dengang. Men nu her 

kunne jeg egentlig godt tænke mig at have været gartner eller blomsterdekoratør eller et eller 

andet sådan, de laver så mange fine ting. Det tænker jeg. Åh det kunne man da også have gået i 

krig med. Men det kommer ikke til at ske. #00:02:05.86#  

 

AS: Det var ikke sådan, det blev. #00:02:07.81#  
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AM: Nej, men heller ikke. Jamen altså det var ikke den tanke, jeg havde som 20-årig eller 22-årig, 

kan man egentlig sige. Det er jo ikke, men sådan som måske for 10 år siden, så har jeg tit tænkt, åh 

det kunne også have været fedt at være anlægsgartner eller et eller andet. Fordi jeg elsker at gå i 

haven. Det er så noget andet. Men ikke som ung. Der har jeg ikke fortrudt det, som dengang. Men 

i dag kunne man da godt have tænkt sig det andet, måske. Men der var interessen ikke for det, 

kan man jo sige. Men det er det jo så blevet med alderen. #00:02:40.60#  

 

AS: Ja, noget som egentlig er en helt anden boldgade, kan man sige. #00:02:44.01#  

 

AM: Fuldstændig ja. #00:02:46.09#  

 

AS: Det er da meget sjovt. At det sådan alligevel har udviklet sig lidt. Nå, men det næste det 

handler egentlig også lidt mere om børnene. Og jeg tænker måske, at vi primært skal tage 

udgangspunkt i Lærke og Cathrine og Rasmus, fordi det er dem, der senest har været igennem 

folke, eller hvad hedder det, ja både folkeskole og gymnasiet og sådan noget. Kan de godt lide at 

gå i skole? #00:03:17.07#  

 

AM: Jamen både Lærke og Cathrine kan godt. Men Rasmus det var jo også altså. Det skulle, han 

skulle jo bare være færdig. #00:03:26.51#  

 

AS: Okay. #00:03:29.13#  

 

AM: Men da gik han jo også op i hans håndbold. Så man kan jo sige, at ikke fordi han ikke har 

opført sig pænt i skolen sådan, altså skolen det var noget, der skulle overstås for hans 

vedkommende. #00:03:39.43#  

 

AS: Fokus var et andet sted. #00:03:41.45#  

 

AM: Ja. Men pigerne de er jo mere pligtopfyldende og kan godt lide at gå i folkeskole. Eller det 

kunne de i hvert fald. Ja. #00:03:50.31#  
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AS: Lærke hun går i 7. klasse ikke? #00:03:52.10#  

 

AM: Nej, hun går i 6. #00:03:53.67#  

 

AS: I 6. klasse. Okay. Nå men så er de slet ikke nået til alt det der med, hvad hun skal efter endnu. 

#00:04:00.29#  

 

AM: Nej, det er hun ikke. #00:04:03.46#  

 

AS: Har du gjort dig nogle tanker om deres uddannelsesvalg og deres fremadrettede 

jobmuligheder og? #00:04:11.11#  

 

AM: Nej, det har jeg egentlig ikke. Jeg synes jo, jeg synes jo egentlig ikke… De finder de egentlig 

selv ud af. Jeg prøver selvfølgelig på at hjælpe dem, hvis de sådan er helt lost. Men det synes jeg 

ikke nogen, nu Lærke hun er jo ikke så gammel endnu, så hun ved ikke, hvad hun vil. Men sådan 

en som Cathrine, altså hun fandt hurtigt ud af, hvad vej hun ville. Altså hun ville jo i gymnasiet og 

så have en uddannelse. Og så vidste hun så ikke efter, altså hun har snakket om dyrlæge i mange 

år, kan man egentlig. Nu er hun sådan droppet det lidt igen, og så vil hun måske være 

sygeplejerske eller. Ja hun ved ikke lige helt, men nu er hun nået dertil, hvor hun ikke ved, hvad 

hun vil efter hendes studentereksamen. #00:05:02.52#  

 

AS: Okay. Så hun er i overvejelsesfasen. #00:05:06.20#  

 

AM: Ja. #00:05:06.98#  

 

AS: Cathrine hun har også gået på efterskole ikke? #00:05:10.55#  

 

AM: Jo. Et år. 10. klasse i efterskole. #00:05:14.11#  

 

AS: Og det har Rasmus også ikke? #00:05:15.58#  
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AM: Jo, det var så 9. klasse i efterskole. #00:05:18.61#  

 

AS: Okay. Og så har de begge to været på stx. #00:05:22.17#  

 

AM: Ja. #00:05:22.17# 

 

AS: Ligesom Anders og Pernille jo i virkeligheden? #00:05:25.44#  

 

AM: Lige nøjagtig. Ja. #00:05:27.27#  

 

AS: Har du sådan haft noget at sige i forhold til, da de skulle vælge ungdomsuddannelse? Altså har 

du rådgivet dem til et eller andet eller sagt jeg tror, at det her kunne være en god idé eller? 

#00:05:40.90#  

 

AM: Nej. Det har jeg egentlig ikke. Altså nu kan man jo så sige, at Pernille hun vidste jo, at hun ville 

være sygeplejerske. Nå men det er fint. Så er den jo ikke længere. Anders har jo så en lidt, nu ved 

jeg godt vi ikke, men Rasmus han har jo nok haft lidt fjumreår, kan man egentlig sige. Først gik han 

ud af 9. Og så kom finanskrisen. Og hvis den ikke var der på det tidspunkt, så var han nok gået i 

gang med tømreruddannelsen der. Men hvor han så tænkte, jamen, han kunne ingen læreplads få 

efter 9. Så tog han jo studentereksamen og bestod jo. Og så er der jo gået næsten fire år fra 9. til, 

at han er gået i gang med at, hvad skal man sige, med tømreruddannelsen. Og det er han selv 

fundet ud af, at det er den vej, han vil. #00:06:34.02#  

 

AS: Okay, så det var faktisk pga., at det var svært at finde en læreplads dengang, at han endte med 

at tage studentereksamen? #00:06:41.02#  

 

AM: Ja, og bestod med, ja, med ja han bestod kun lige, kan man sige. #00:06:47.40#  

 

AS: Ja, han kom lige i gennem det. #00:06:49.13#  
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AM: Ja, han kom lige igennem, men han tog studentereksamen, fordi at han ikke, det var 

fuldstændig umuligt at finde en læreplads. Og så derefter har han jo så været inde ved Livgarden, 

og han har været ude og rejse lidt. Og så har han så gået i gang med at…#00:07:08.00#  

 

AS: Med at tage tømreruddannelsen. #00:07:09.47#  

 

AM: Lige nøjagtigt. Og hvis det var sådan, at han, at det havde været opgangstid og der var 

mulighed for at få en læreplads fra 9. klasse, så var han jo gået i gang med det der. #00:07:18.83#  

 

AS: Okay. Ved du, hvordan han sådan var blevet enig med sig selv om, at det var det, han ville 

dengang? Har han været i praktik eller? #00:07:29.71#  

 

AM: Ja. Det tror, jo han har faktisk været i praktik ovre ved hans kammerats fat, han har en 

tømrervirksomhed. Der tror jeg faktisk, at han var i praktik derovre i, ja i 8. eller i 7. klasse. Der var 

han med ude ved ham. Eller var han med ham nogle dage. Han har altid godt kunne lide at arbejde 

med træ. Altså også som helt lille. Der fik Carsten en økse i julegave, og der har Rasmus været en 

5-6 år. Den økse, så gik han om, det var jo ikke hans jo, men så gik han om i skoven og huggede 

træ. Og han har altid godt kunne lide at arbejde med træ. #00:08:10.35#  

 

AS: Okay, så det har virkelig været en interesse, der har sådan har styret ham i den retning? 

#00:08:14.89#  

 

AM: Lige nøjagtig, så han har hele tiden vidst, han gerne ville være tømrer, men fordi det er gået 

måske de fire år længere, inden han er gået i gang med det. Det var pga. finanskrisen dengang. For 

det var umuligt for ham at finde arbejde. Der var jo ingen. Det hele stod jo stille. Og det er jo fint 

nok. Så har han da fået proppet lidt mere viden ind, kan man sige. Selvom han aldrig har gjort ret 

meget ud af det. Men ja. #00:08:46.51#  

 

AS: Jaja, det er jo aldrig spildt. Altså man kan jo altid blive klogere. Sådan kan man jo måske sige 

det. #00:08:50.58#  



 229/399 

AM: Jojo, lige præcis. Der er da kommet noget viden ind. #00:08:53.67#  

 

AS: Ja. Har I, når de har skulle tage det her uddannelsesvalg, har I så sådan støttet jer til børnenes 

lærere eller vejledere i forhold til, hvilken retning de skulle gå? #00:09:06.87#  

 

AM: Ja. Det har vi. Det har de bestemt, eller ikke lærerne, jeg vil ikke sige, at lærerne har bestemt 

det, men de har vejledet dem til, hvad skal man sige, de syntes, at de skulle gå den her retning. Og 

har vi jo så snakket om hjemme også. Og så har vi fundet ud at, at det syntes vi jo så, at det lyder 

fornuftigt. Og ellers så synes jeg, at de selv har været meget opmærksomme på, hvad de gerne 

ville. Og så har vi egentlig, altså Cathrine hun har fem A-fag. Altså i gymnasiet. Og det har vi ikke 

sagt, at det skal du have. Det har hun selv sagt, at det vil jeg gerne have, fordi jeg vil gerne havde 

det og det og det her på A-niveau. Og så er det jo bare det vi har sagt, jamen det, det er da bare 

helt i orden, og så har hun gjort det. #00:10:02.15#  

 

AS: Så I har måske mere sådan støttet dem mere end I har sagt jeg synes sådan og sådan eller? 

#00:10:09.71# 

 

AM: Ja. Faktisk, jeg har. Jeg vil egentlig sige, at jeg ikke har blandet mig i, hvad de har valgt. De har 

kommet og sagt sådan og sådan skal det være, og så har jeg sagt det lyder rigtig spændende. Det 

synes jeg er en god idé, og det skal I gøre. Jeg har ikke sådan været inde og sige, at jeg synes, at du 

skal have sådan og sådan eller gøre sådan og sådan. Det, det har jeg ikke. Det har de egentlig selv 

kommet til den, at det her det vil vi gerne, og så er det det, vi har bakket dem op i. #00:10:37.16# 

 

AS: Ja. Ved du, om de har været i sådan noget brobygning og sådan noget praktik og ude 

og?#00:10:43.18# 

 

AM: Jaja, det har de været.#00:10:44.01# 

 

AS: Okay. Ved du, hvad de har syntes om det, eller hvad har dit indtryk været af de forløb? 

#00:10:49.61# 
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AM: Jamen det har de syntes, at det har været helt vildt sjovt. Eller ikke fordi at de har målt ud i 

noget, ja det ved jeg, jeg kan ikke huske med Rasmus, hvad han har. Han har jo nok også haft 

noget. Nej det kan jeg ikke huske, hvad han har lavet. Men Cathrine kan jeg i hvert fald huske, at 

hun var, altså hun syntes, at det var hyggeligt. Ja, hun syntes, at det var sjovt. Men da bagte de jo, 

og det var sådan lidt. Da var det både med bager, og så var de - ja sådan lidt rundt i de der nemme 

ting. Og det syntes hun, at det var helt vildt godt. Men ikke fordi hun har syntes, at det var det, 

hun skulle være. #00:11:23.83#  

 

AS: Nej. Hun syntes måske, at det var meget sjovt at bruge en dag på det, men det var alligevel en 

anden retning, der trak i hende. #00:11:29.08#  

 

AM: Lige nøjagtigt altså hun syntes, at så kom man lidt væk fra den daglige trummerum, og så ja. 

Ikke fordi at hun på noget tidspunkt skulle være bager eller være, hvad de nu har prøvet af 

forskellige ting. Og hun har også været ude som praktikkant, erhvervspraktikant hos en dyrlæge og 

være med rundt og. Så. #00:11:51.49#  

 

AS: Okay. Så hun har så faktisk også været ret målrettet, kan man sige? #00:11:54.16#  

 

AM: Jo, helt bestemt. Hun har hele tiden vidst, hvad hun gerne ville, hvad retning hun ville, kan 

man egentlig sige. #00:11:59.96#  

 

AS: Hvad med Lærke? Er hun lige sådan? #00:12:02.03#  

 

AM: Nej! Nejnej! Hun har ingen fornemmelse af noget som helst. #00:12:05.14#  

 

AS: Okay. #00:12:07.11#  

 

AM: Nej, det har hun. Hvis du spørger hun, hvad hun vil være. Det, det ved hun ikke. Nej, det har 

hun ikke. Altså hun er 12 år. #00:12:14.12#  
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AS: Jaja. Jaja. Men det kunne jo godt være, at hun havde en drøm om, at hun også skulle være 

læge eller…#00:12:20.34#  

 

AM: Nej, nej, det har hun ikke. #00:12:22.39#  

 

AS: Eller hun skulle være bager eller være ligesom Mette Blomsterberg. #00:12:22.87#  

 

AM: Ja, så var det i hvert fald ligesom Mette Blomsterberg, hvis det var, at hun skulle være et eller 

andet. (griner). #00:12:28.22#  

 

AS: Okay. Nej. Er der noget, der sådan har været vigtigt for dig, når de har valgt uddannelser? 

#00:12:36.61#  

 

AM: Næ. Altså det, der har været vigtigt for mig, det er, at de vælger en uddannelse, som de 

synes, de kan se dem selv i. Det hjælper jo ikke at sige, at jeg synes, at, ja jeg synes, at I skal være 

det her, hvis det er sådan, at de ikke har lyst til det. Så har de selv fundet ud af, hvad de gerne vil 

være. #00:12:57.61#  

 

AS: Så det vigtigste for dig har egentlig bare været, at de synes, at det er sjovt? Og at de synes, at 

det er spændende? #00:13:03.93#  

 

AM: Ja. #00:13:06.44#  

 

AS: Ja. Har beliggende haft betydning for nogen af de uddannelser, som de har valgt eller 

overvejet? #00:13:14.46#  

 

AM: Nej. Altså vi har jo så hjulpet dem med en bil, kan man jo egentlig sige. Når de skulle til 

uddannelsen i Vejen, fordi der er jo langt dertil. Prøvet på at hjælpe vores børn til, at de kunne 

komme til den uddannelse, de egentlig gerne. Altså nu studentereksamen er jo ikke en 

uddannelse, det er jo så videre, men at få dem hjulpet til, at deres hverdag kunne blive tålelig, 
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fordi nu bor vi, man kan jo godt sige, at vi bor i udkanten jo. Der er alligevel 20 km til gymnasiet jo. 

Og hvis, og dårlige busforbindelser. Hvis man ikke hjælper dem med at kommer dertil, så har de jo 

ikke mulighed for det. #00:13:57.60#  

 

AS: Nej, men man kan også sige, at nu når de har fået mulighed for at have en bil, så betød det 

måske heller ikke så meget. Altså hvis de hellere havde ville til Kolding, ligesom man kan sige, at 

både Ander og Rasmus jo faktisk gjorde, så #00:14:09.41#  

 

AM: Jamen det var jo også, fordi at de var i akademiet. #00:14:11.43#  

 

AS: Jaja, det var jo selvfølgelig pga. akademiet. Men hvis de nu hellere ville have taget en 

uddannelse, der lå der, så havde det jo også været muligt, kan man sige. #00:14:18.64#  

 

AM: Helt bestemt. Helt bestemt. Efter 18. #00:14:21.96#  

 

AS: Jaja. #00:14:22.76#  

 

AM: Efter de er fyldt 18. Indtil. Der går der ikke nogen bus herfra. Ja så skal vi køre dem til en lille 

by, der hedder Egtved. Så kan de komme til Kolding. #00:14:30.84#  

 

AS: Ja. Det giver næsten sig selv, det sidste, elle det næste spørgsmål, men føler du, at din mening 

eller sådan, hvad du synes har, for deres valg, har haft betydning for nogen af dem? #00:14:48.82#  

 

AM: Jamen både og. Altså. Når man sidder og har en samtale med dem og snakker med dem, så 

siger man jo sin mening jo, og så kan de jo sige, at, jamen, det kan jo blive hørt, og de kan også 

sige, nej det vil vi ikke mor. Nå, men det er fint nok, det var også bare et forslag. Eller, altså så 

sidder vi jo en eftermiddag eller en aften og tager en, under aftensmaden og snakker om, hvad de 

har lyst til, og hvad de skal gøre. Og hvordan skal vi gribe det an og ja, men så er det, så bakker vi 

dem jo op i det, i det de vælger. #00:15:24.48#  
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AS: Er der nogen af dem, der på et tidspunkt har foreslået noget, hvor du sådan har tænkt: Det er 

sgu ikke sådan en god idé? #00:15:32.07#  

 

AM: Hmm… Næ. Det synes jeg egentlig ikke. Det der er vigtigt det er, at de har noget at lave. 

Tænker jeg lidt. #00:15:41.66#  

 

AS: At de ikke bare sidder derhjemme og kukkelurer? #00:15:43.48#  

 

AM: Lige nøjagtig! Så er jeg egentlig ligeglad med, om de skal have to eller tre ting, de skal i gang 

med, inden de kommer til den rette hylde, eller om de har en eller to sabbatår eller… Bare det, at 

de laver noget, og at de ikke bare sidder hjemme og kigger ind i fjernsynet. Så er jeg egentlig, ja 

næsten ligeglad. Det er ikke, fordi, jeg prøver da på at ja, at vejlede dem og, men de skal også selv 

være med på, hvad de har lyst til. Det er jo noget, der handler om at skal resten af sit liv. 

#00:16:18.74#  

 

AS: Ja, så det er bedre måske at tage sig et ekstra år, hvor man arbejder på en café, eller hvad man 

nu kunne finde på at gøre f.eks. i et sabbatår for så at blive lidt klogere på sig selv i mellemtiden? 

#00:16:30.68#  

 

AM: Lige nøjagtig. For det er jo en stor beslutning at tage. #00:16:33.46#  

 

AS: Ja, bestemt. #00:16:34.82#  

 

AM: Der er jo nogle uddannelser, det er både 3, 4, 5 år. Og hvis du så kommer halvvejs hen i den 

uddannelse, og man finder ud af, ej det gider man bare ikke. Og det er jo også. Det er jo også 

træls. #00:16:45.84#  

 

AS: Bestemt. #00:16:47.92#  
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AM: Nu kunne man også se med Cathrine. Nu skulle hun jo have haft et sabbatår nu her. Og de var 

jo taget ud at rejse. Det har Anders jo nok fortalt. Og kommer hjem efter 14 dage. Altså det er jo 

også, som hun siger. Årh, jamen hun vil så i gang til næste år i februar, som hun siger. Jamen mor, 

hvis jeg ikke kommer ud at rejse. Så har jeg ikke engang lyst til at starte på min uddannelse. Så 

bliver jeg simpelthen nødt til at vente et halvt år mere. #00:17:11.78#  

 

AS: Ja, de kan jeg da også godt forstå. #00:17:13.74#  

 

AM: Så det er sådan. Og det siger vi jo også. Jamen det kan vi godt forstå Cathrine. Og det må du 

jo så gøre jo. Altså det er jo ikke - og det hjælper jo ikke noget at presse sine børn til, det her, det 

skal I. For det synes mor og far, det er en god idé, hvis de ikke har lyst til det. #00:17:28.66#  

 

AS: Nej, det skal være drevet af dem selv og deres egen motivation. #00:17:31.62#  

 

AM: Lige nøjagtig. Jeg kan ikke hjælpe dem med at lave lektierne. Jeg kan ikke lave opgaverne. 

Altså så de, hvis de ikke selv har lyst til det, de laver, så får de ikke ret meget ud af det. Men man 

kan hjælpe dem. Og man kan snakke med dem. Og man kan sige ens mening, og den kan de jo så 

tage til sig, eller de kan lade være. #00:17:51.72#  

 

AS: Ja. Yes. Snakker I sådan med omgangskredsen om uddannelsevalg, og hvilken retning de går i 

osv. osv?#00:18:00.65#  

 

AM: Ja. Det gør vi da lidt. Sådan. #00:18:04.37#  

 

AS: Ja. Føler du, at der sådan en form for prestige i omgangskredsen i forhold til? #00:18:09.34#  

 

AM: Nej. Det synes jeg ikke. Absolut ikke. Altså det er da. Ej det er da godt, og nejnej, slet slet ikke. 

#00:18:18.86#  
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AS: Nej, det er mere, man er bare interesseret i at høre, hvad de alle sammen laver? 

#00:18:22.89#  

 

AM: Ja. Lige nøjagtigt. Ikke noget med, at man tænker, hvorfor kan han det, og det kan vores ikke 

og. Ej. Overhovedet ikke. #00:18:30.21#  

 

AS: Nej, okay. Nå men det er jo meget godt. #00:18:33.51#  

 

AM: Nejnej. Det er der ikke. Nej. #00:18:36.22#  

 

AS: Har du bemærket nyheder i medierne eller kampagner eller sådan noget, der tager for eller 

imod de forskellige ungdomsuddannelser? #00:18:45.21#  

 

AM: Ja, det man da lidt. Jeg har da lidt jo, de taler, de prøver jo på at få flere håndværkere i gang, 

hvis man kan sige det. Altså at de skal, at de mangler håndværkerne. De vil have de unge 

mennesker til at søge den vej. #00:19:01.63#  

 

AS: Ja, at gå i den retning. #00:19:04.03#  

 

AM: Det er da det eneste sådan lige. Og så også, at, måske at de er lidt, for mange, for langt 

sabbatår, inden de går i gang med at studere og sådan lidt. Men ellers ikke. #00:19:15.83#  

 

AS: Nej. Har det påvirket din holdning til uddannelse? #00:19:20.12#  

 

AM: Næ, næ det har det ikke. Altså man kan jo sige, at dengang, havde de ikke et eller andet på 

tidspunkt med, at der var nogen, hvis de gik i gang ret knap efter studentereksamen, så fik de 

nogle ekstra point? #00:19:33.94#  

 

AS: Jo man fik, man kunne få sit karaktergennemsnit ganget op, sådan så det var bedre. 

#00:19:40.20#  
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AM: Ja. Og det har de fjernet nu. Og så sagde Cathrine i hvert fald: Nå, men så skal de heller ikke 

forventer, at vi går i gang lige med det samme. Så vil vi selv bestemme, hvornår vi vil gå i gang. Og 

det er jo sådan ligesom lidt hendes synspunkt på at, jamen når de sletter det, jamen så, ja. Hvorfor 

skal vi så skynde os med at gå i gang? Og det kan jeg jo egentlig godt. Det er jo, det var jo egentlig 

måske en lidt, en lokkemad til de unge mennesker, hvis deres karakter ikke lige helt var til det, 

deres drømmejob var, at de kunne komme ind på det, hvis de havde den. Tænkte jeg lidt. 

#00:20:17.84#  

 

AS: Ja. Sådan så det var en lille gulerod for at komme hurtigt i gang? #00:20:21.57#  

 

AM: Lige nøjagtig. For at kunne, hvis man nu manglede lige få point for at kunne komme ind på sit 

drømmestudie. At man så. Så kunne man jo søge ind. Og det siger jo. Nu er det jo bare det, det er. 

Og så er den ikke længere. #00:20:35.65#  

 

AS: Nej, det er rigtigt. Hvilke nyhedsmedier plejer du at benytte dig af? #00:20:41.99#  

 

AM: Åh ja, jamen jeg ser jo TV2 og DR1 jo. Og så også lidt telefonen. #00:20:51.88#  

 

AS: Er du på Facebook?#00:20:53.68#  

 

AM: Ja. #00:20:55.15#  

 

AS: Er der andre? Instagram? #00:20:57.67#  

 

AM: Ja. #00:20:59.80#  

 

AS: Lidt? #00:21:00.67#  

 

AM: Ja, det er mere sladder, der er derinde. #00:21:03.52#  
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AS: Ja, det er rigtigt. Hvad har I avis derhjemme? #00:21:07.24#  

 

AM: Ja, eller det vil sige, at vi deler avisen med naboen, men det er JydskeVestkysten. 

#00:21:13.26#  

 

AS: Okay. Det er JydskeVestkysten. Ved du, hvor børnene har søgt information i forbindelse med 

uddannelsesvalg og sådan noget? #00:21:23.13#  

 

AM: Åh det ved jeg ikke. Det har de jo også inde på nettet. Og læst om, hvordan det foregår. Og så 

tænker jeg da også, at studievejlederne i skolen, og så sidder de sammen med veninder og. Altså 

der er ingen tvivl om, at de finder det inde på nettet, når de skal finde ud af. Det er det, de gør. 

#00:21:44.67#  

 

AS: Ved du, om de sådan har benyttet sig meget af studievejledere på skolerne? #00:21:48.93#  

 

AM: Ja, det har de. #00:21:51.84#  

 

AS: Til at få noget sparring? #00:21:53.70#  

 

AM: Helt bestemt. #00:21:57.17#  

 

AS: Yes. Jamen det næste det handler egentlig om erhvervsuddannelser. Og det første spørgsmål 

det er, hvad du forbinder med erhvervsuddannelser? #00:22:06.31#  

 

AM: (tænker) ja, det ved jeg da snart ikke, hvad jeg forbinder med det. Hårdt arbejde! Ja. Kan det 

være i hvert fald. Og også måske en anden form for frihed som det offentlige. Nu arbejder jeg jo 

selv inden for det offentlige. Og der synes jeg, der er vi jo meget, i hvert fald når du arbejder på et 

plejehjem og inden for sundhedsvæsen. Der er det jo, der har du jo ikke sådan. Der kan du jo ikke 

bare få fri til jul og nytår og påske. Der kan man sige, at en erhvervsuddannelse, der har du også en 

anden form for frihed. #00:22:43.51#  
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AS: Ja, du tænker i forhold til, hvis man f.eks. bliver tømrer ligesom Rasmus, at?#00:22:48.76#  

 

AM: Jaja, så har du tre ugers ferie, og du har juleferie, og du har påskeferie. #00:22:53.73#  

 

AS: Ja. Er du bevidst om, hvor mange forskellige erhvervsuddannelser, der findes? #00:22:58.52#  

 

AM: Nej! Det er jeg absolut ikke. Men der er mange. #00:23:03.11#  

 

AS: Ja. Har du, hvad er dit indtryk at det farlige niveau for erhvervsuddannelserne? #00:23:10.78#  

 

AM: Hmm. Det ved jeg ikke. Jeg kan i hvert fald høre på Rasmus, at han synes, når de er i skole, at 

det er noget være juks. Han synes, at lærerne de er så lade. Og så giver de dem nogle opgaver, og 

så ser de dem ikke mere den dag, og han siger, man kan lige så godt sidde hjemme. Og det synes 

han, det er til grin. Ja, han er træt af det. Om det så er, fordi han en anelse boglig bedre, fordi at 

han har en studentereksamen, det ved jeg jo så ikke. For han siger, at noget af det, det er så, så 

kommer læreren og giver dem noget for, og så går han. Så kommer han næste dag, og så kan han 

igen give dem noget for, og så ser de ham ikke mere. Det er kun det, Rasmus han 

siger.#00:24:03.37#  

 

AS: Jaja, men det er jo også kun det, man kan forholde sig til. #00:24:06.84#  

 

AM: Ja. #00:24:07.45#  

 

AS: Hvad med det sociale miljø? Hvad er dit indtryk af det? #00:24:11.30#  

 

AM: Jamen det, det tror jeg da, jeg ved det jo ikke, men jeg tror da, at det er fint. Jeg tror da, hvis 

det er, jeg håber da, at man har det godt, når man går på arbejde. Men det kan også være hårdt at 

gå på arbejde. #00:24:31.64#  

 

AS: Hvad med mulighederne for videreuddannelse? #00:24:35.08#  
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AM: Jamen det ved jeg ikke. Jeg jo for mit eget vedkommende, da kommer vi da afsted engang i 

mellem, men det er i hvert fald for lidt. Men jeg tror da måske ude i det private, at man kommer 

på mere efteruddannelse. Det håber jeg da, at man gør. Men jeg ved det ikke. #00:25:00.52#  

 

AS: Hvad er dit indtryk af lønningsforholdene? Også sådan i forhold til mange andre jobs? 

#00:25:09.65#  

 

AM: Jamen det tror jeg da helt bestemt, det kommer an på, hvad man laver. Altså hvis man, altså 

en tømrer får jo ikke lige så meget som ja, måske nogle andre. Ja, det ved jeg ikke, hvad. De er ikke 

ens i hvert fald. En revisor eller andre de får jo endnu, de får jo noget højere løn. For erhvervs, ja 

det er jo ikke helt det sammen, jo det ved jeg ikke, om det er. Ja. Det ved jeg ikke med løn. Men 

der er da i hvert fald ikke. De får da ikke end i løn. Det ved jeg da i hvert fald. #00:25:44.95#  

 

AS: Men tænker du, at det er sådan meget dårlig lønnet, eller tænker du, at det er sådan helt 

ganske udmærket? #00:25:49.62#  

 

AM: Nå som tømrer eller, jo, jamen det tror jeg, det er helt, det er da ganske fint. Det synes jeg da. 

Man kan jo altid tænke sig, ønske sig at få mere. Men det tror jeg da, det er okay. #00:26:05.85#  

 

AS: En lille bonus…#00:26:08.11#  

 

AM: Ja!#00:26:09.02#  

 

AS: Hvad med arbejdsvilkårene? Nu siger du selv, at det kan være hårdt fysisk 

arbejde?#00:26:15.82#  

 

AM: Ja. Jamen det, jamen hvad jeg tænker om det eller? #00:26:23.59#  

 

AS: Ja, altså tænker du at det er mega hårdt eller? #00:26:26.85#  
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AM: Jamen det er jo hårdt at være murer. Det kan man jo ikke sådan lige lave om på. 

#00:26:32.14#  

 

AS: Tænker du sådan over, at man bliver sådan meget nedslidt, når man har sådan et job, eller 

tænker du, at der er kommet så mange hjælpemidler efterhånden, at selvfølgelig er det noget 

andet end at sidde på et kontor, men?#00:26:45.26#  

 

AM: Jamen det er da et hårdt. Det er da et hårdt stykke arbejde, men om. Ja, jeg ved det, jamen 

det kan jo. Jamen en murer eller en tømrer kan måske godt arbejde til de er 65, og en anden 

murer er nedslidt, når man er 50 altså det har jo også noget med ens, ja. Det kan man sgu ikke lige, 

men selvfølgelig er det da hårdt. Men om man lige får, ja. #00:27:16.86#  

 

AS: Jaja, selvfølgelig kan man ikke sige det ene eller det andet, at… #00:27:20.62#  

 

AM: Nej, man kan sige, at det er dem, der bliver nedslidt først eller tømrerne eller nogle andre, 

der har hårdt fysisk arbejde. Det kan man jo ikke. #00:27:33.31#  

 

AS: Hvad er dit indtryk sådan af jobmulighederne, når man har sådan en erhvervsuddannelse? 

#00:27:39.08#  

 

AM: Jamen det er da, jamen det tror jeg, det tror jeg det er helt, det er helt, det tror jeg da, at det 

er godt. #00:27:49.31#  

 

AS: At der er gode muligheder for jobs, når man er færdig? #00:27:52.96#  

 

AM: Ja, det tror jeg helt bestemt da. #00:27:55.89#  

 

AS: Ja, men det var faktisk det hele.  

 

  



 241/399 

Bilag 9: Transskription af informant 5 

Kan du fortælle om din uddannelsesbaggrund? 

Jeg er student, gymnasial student, og startede på handelshøjskolen, hvor jeg læste til 

korrespondent i engelsk og spansk og fandt ud af, at det var ikke lige det, jeg skulle. Så tog jeg 

nogle suppleringsfag, så jeg kunne komme på sygeplejeskolen. Så jeg er i dag sygeplejerske. Men 

har så færdiggjort min engelsk korrespondent uddannelse, som jeg blev færdig med samtidig. Jeg 

ville have et papir på, at jeg havde været der.  

 

I København? 

Ja, på Frederiksberg ved Dalgas Have. 

 

Hvad er din oplevelse med dit uddannelsesforløb? 

Gymnasiet var grufuldt, men det skal ikke være skolens skyld, det var bare ikke en god tid. Det var 

ikke en god klasse, men jeg havde nogle gode år på handelshøjskolen, det var frihed under ansvar. 

Men jeg var godt var klar over at det var ikke det jeg skulle. Sygeplejeskolen var et helt anderledes 

struktureret uddannelsesforløb hvor man indgik en elevkontrakt nærmest, så man skulle komme 

til tiden og krydse når man var der. Så det var mere bundet end det studerende liv på 

handelshøjskolen. Man var ansat af hospitalet. Vi fik løn for at være der. 

 

Gymnasiet brød du dig ikke om, men senere blev det bedre? 

Ja jeg kunne godt lide at lære, jeg kunne godt lide bøger, jeg var ikke i tvivl om, at det var det jeg 

skulle dengang.  

 

Hvad med dine børn, kan de lide at gå i skole, er det dit indtryk? 

Ja det kan de godt. Det har de altid godt kunne, der har aldrig været noget brok.  

 

Både skoleopgaverne og se vennerne? 

Jamen de er forskellige, den ene er hårdtarbejdende – ikke alt kommer så nemt til hende, men 

hårdtarbejdende, omhyggelig og gør sine ting. Hos den anden kommer tingene lidt nemmere, men 
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springer hellere over hvor gærdet er lidt lavere. Socialt havde den ene en periode hvor det socialt 

ikke gik særligt godt, og i den periode var hun nok ikke så glad for at gå i skole.  

 

Dengang de skulle have deres uddannelsesparathedsvurdering, kan du huske oplevelsen med det? 

Baseret på forældresamtaler var der aldrig nogen tvivl om, at de var uddannelsesparate. Så der 

har aldrig været noget med, at ”vi krydser fingre for at det bliver du”. De har altid bogligt været så 

stærke. 

 

Hvilke tanker har du gjort dig om deres fremtidsvalg, uddannelsesmuligheder? 

Som udgangspunkt har jeg altid bare tænkt at de skal lave noget, de synes er spændende og som 

de klare sig for. De skal kunne klare sig selv. Jeg har aldrig haft ambitioner, om at de skulle 

akademikere, eller noget højt, det er jeg egentlig ligeglad med. De skal være glade for det de laver, 

og de skal kunne klare sig selv. Det er egentlig mit udgangspunkt. Men når det så er sagt, ser jeg 

da gerne, at de får en uddannelse, der bringer dem … Jeg synes man står sig bedre med en 

uddannelse. Nu er deres far jo ufaglært, og det ville jeg nødigt have. Jeg vil gerne have at de har en 

uddannelse bag sig.  

 

Så de skulle have mere end bare, altså efter ungdomsuddannelsen? 

Ja, det synes jeg egentligt. Også baseret på at jeg synes, de har evnerne. Hvis de var dybt 

skoletrætte, og alt var en kamp, jamen så skulle de jo ikke for enhver pris få en videre uddannelse. 

Der er nogen som skal være ufaglærte, men jeg ville synes det var spild af deres evner.  

 

Der er noget med kompetencerne, hvis de godt kan? 

Ja. Jeg synes bare man står bedre. Jeg ved godt at deres far klaret det fint og har et job, men jeg 

synes det er for usikkert i den her verden.  

 

Det at have noget at falde tilbage på betyder noget? 

Ja.  

 

Hvad er dine tanker om hvilken retning de kan, hvad er de gode til og hvad er deres interesser? 
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Jamen det har vi talt om. Amanda har det aldrig været givet andet end at hun skulle på gymnasiet, 

for hun aldrig vist nogen som helst evner for noget kreativt. Jeg ville ane, hvad jeg skulle sætte hende 

til. Men med Josefine har jeg haft andre tanker, for hun kan lidt mere med hænderne, hun er lidt 

anderledes, praktisk. Så er det nok mere hende jeg har snakket med, hvad vej der er at gå.  

 

Men har du kommet med specifikke ideer til fremtidige jobs og karrierevej? 

Jo jeg har i mange år syntes de skulle være tandlæger – det er et godt job (sagt med et grin). Amanda 

er mere til det humanistiske, sproglige, så det har vi talt om.. Hun ville ikke være lærer, men så 

kunne man vælge en retning, hvor man kombinerede sprog med noget andet. Så det har vi talt 

meget om, hvor kan man gøre det henne, og hvordan kan man kombinere det. Og Josefine vil lige 

nu være ingeniør, så det har vi talt om, at der er mange måder at komme hen til ingeniør studiet på. 

Så de snakke har vi haft.  

 

Kan du huske da der var brobygning, erhvervspraktik osv? 

Erhvervspraktik blev valgt fra på deres skole, så det har de aldrig. De kunne, hvis de havde et kæmpe 

ønske, men så ville de gå glip af klasseundervisning, så det var ikke en mulighed. Jeg har da selv 

været i erhvervspraktik hvor hele årgangen var lukket, så var vi alle i erhvervspraktik, så det er meget 

forskelligt. Om det havde givet noget, det ved jeg ikke. Det kræver man finder et praktiksted et sted, 

hvor det er relevant.  

 

Så der var også noget besvær forbundet? 

Ja, og de har aldrig udtrykt et ønske om at ville det. Det var mere det med at de gik glip af en uges 

skole. Men de har været på brobygning, det skal man jo. Det var bare ”så går der en uge med det”, 

det var ikke et stort ønske. Det var arrangeret fra skolens side.  

 

Hvad med dig, opfordrede du til det? 

Egentlig synes jeg det var fint at se noget andet, især fordi gymnasiet fylder så meget, altså STX. Så 

det er fint at komme ud og se, at der er andre muligheder.  

 

Var der en uddannelsesvejleder på skolen? 
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Det var der, som kom ud og holdt nogle dage med dem. 

 

Var det klasseundervisning eller individuelt? 

Jeg tror aldrig de har været til individuel samtale. Mon ikke det blev det forbeholdt dem, som 

skulle have lidt mere hjælp til at komme hen til uddannelsen.  

 

Har du oplevet at pigerne er kommet til dig og spurgt dig til råds, når de skulle vælge efter 9. 

klasse? 

Ja det har vi brugt meget tid på, og det er også mig der har været på rundtur på gymnasierne.  

 

Men ikke kun du har startet samtalen, de har også spurgt dig til råds? 

Ja. 

 

Har du tænkt over hvad du har sagt, har holdt nogen holdninger tilbage? F.eks. at de ikke behøver 

være akademikere, men det er godt at have noget at falde tilbage på? 

Det tror jeg godt, de ved. Jeg forsøger at det skal være en samtale, og ingen omstændigheder 

være mig der dikterer deres fremtid. Men man drager jo nok lidt på sine egne erfaringer. Men ikke 

dirigerende. Det skal på ingen måde være mig, der styrer dem hen i en eller anden retning. Det 

prøver jeg at være meget bevidst om. Jeg har ikke magt over dem, men det jeg siger har så stor 

virkning, at jeg godt kunne dirigere dem et eller andet sted hen. Og sådan skal det ikke være.  

 

Hvad finder du vigtigt, når dine børn skal vælge uddannelse?  

Det skal give mening, i deres generation skal de arbejde til de er 80, så det kan ikke nytte noget at 

gå efter penge, hvis jobbet ikke giver nogen mening. På den anden side.. det kan godt være man 

synes nordisk mytologi er helt vildt spændende, men der er ikke brug for dem i samfundet.  

 

Så noget med jobsikkerhed? 

Ja noget jobsikkerhed, det er virkelig mange arbejdsløse akademikere.  

 

Hvad med løn? 
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Bare man kan klare sig selv.  

 

Muligheden for videreuddannelse efter ungdomsuddannelsen? 

Ja jeg ser dem med en eller anden uddannelse, men de behøver ikke blive jurister. Det er fint at 

være håndværker.  

 

Har i snakket om prestige omkring gymnasiet måske, at det er gode valg, er bedre fagligt niveau? 

Det kan jeg jo høre på dem. Det er stadig lidt smartere at gå på STX end det er at vælge alt muligt 

andet.  

 

Er du enig i det? 

Jeg sidder her som en anden generation, hvor der ikke var lige så mange som blev studenter som i 

dag. Men om det er finere med en boglig uddannelse, det lyder måske bedre end at være 

håndværker.  

 

Det sociale miljø forbinder man måske også gymnasiet, eller hvad tænker du? 

Det er noget af det som har drevet Josefine til STX, at det vil være socialt bedre for hende, end at 

vælge noget andet. Hun vil passe bedre ind socialt og give en større omgangskreds, fester og gode 

venner.  

 

Hvad med at kunne bruge det man lærer i praktisk? Det er måske noget man ikke tænker om 

gymnasiet? 

Nej og så er det dog blevet bedre i måden at kombinere tingene på. Der er nok andre uddannelser 

som er skruet bedre sammen, men det vægter ikke så højt.  

 

Det faglige niveau har måske noget at gøre med prestige? 

Ja men tænker stadig, at hvis det nu var en HHX eller HTX tror jeg stadig niveau er okay. Jeg har 

ikke sat mig ind i de uddannelser, men niveauet er vel okay. 

 

Hvad med beliggenheden? 
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Det har også spillet en rolle, for den nærmeste fagskole ligger ved Toftegårds Plads. Josefine var 

ved at dø ved tanken om at hun skulle køre til Toftegårds Plads. Det var næsten umuligt.  

Hun nåede måske ikke engang at undersøge hvad hun kunne derude? 

Nej hun var derude på brobygning, og det var nok noget af det mest grufulde, hun havde prøvet. 

Så beliggenheden har også spillet ind.  

 

Føler du selv at din mening eller præference har været vigtig for dem? 

Ja jeg forsøger at vægte mine ord, for det er ikke mig der skal bestemme.  

 

For de ville tage dem til sig?  

Ja det tænker jeg, der er ikke så meget oprør her, at de ville gøre det modsatte. Det tror jeg, hvis 

jeg sagde ”ej det var virkelig en dårlig ide”.  

 

Hvem har du snakket med i din omgangskreds omkring dette? 

Kolleger med børn i samme situation er nok dem jeg bruger mest. ”Hvad har i gjort, og hvad har i 

rådet dem til”.  

 

Oplever du noget prestige i din omgangskreds ift. hvad børnene har valgt? 

Ja det er der. De børn hvor de kan komme og sige ”ja det går så fint i skolen”. Altså da jeg måtte 

sige at Amanda ikke havde fået førsteprioritet til sit gymnasiet, det var nogen som var lidt ”nå det 

var sandelig ærgerligt”. ”Nå det var synd for dig, min søn fik sin første”. Men der er også andre 

kollegaer hvor at ”det var ikke lige gået, de er blevet smidt hjem fra skolen”, ”det går ikke så godt i 

gymnasiet” – det er man ikke så vild med at komme og sige. 

 

Har du lagt mærke til at der i medierne bliver talt for eller imod uddannelser? 

Ja, de senere år har vi haft brug for flere der tager erhvervsuddannelser. Det har jeg helt klart lagt 

mærke til. Det er også en grund til at jeg haft de snakke med Josefine om, at der er mange måder 

at blive ingeniør på. Og der er alt for boglige i det her land. Nu har jeg selv en rimelig håndgribelig 

uddannelse, og vi mangler sygeplejerske, vi mangler håndværkere og vi mangler …  

 



 247/399 

Hvad med gymnasiet, hvordan det bliver italesat? 

Af medierne, nej det har jeg ikke. Nej ikke andet end at der er for mange der søger ind i 

københavnsområdet ift., hvad der er plads til.  

 

Hvordan har det påvirket din holdning til hvad dine børn kunne vælge? At Josefine fx måske godt 

kunne have valgt en erhvervsuddannelse? 

Det kunne hun da sagtens. Den snak har vi haft, og hun kunne blive elektriker og så blive ingeniør. 

Men hun synes, hun bliver for fastlåst, hvis hun vælger en erhvervsuddannelse, elektriker eller et 

andet. For hvis hun så ændrer mening, så hun for bliver for fastlåst, hvor hun så synes at STX er 

bredere, og kan give hende flere muligheder bagefter. Det kan jeg også godt se. Man skal være lidt 

mere sikker i sin sag for at vælge en erhvervsuddannelse.  

 

Hvilke nyhedsmedierne benytter du dig af? 

Nyheder på nettet, diskussioner på facebook. Primært fjernsynet og snak med venner. Jeg har ikke 

opsøgt lange artikler om dette emne, skal jeg ærligt indrømme. 

 

Når du har skulle rådgive pigerne, har du ikke været inde og søge eller uddannelsesguiden? 

Nej.  

 

Du har bare brugt den viden du havde i forvejen? 

Ja lige hvad jeg sådan selv vidste.  

 

Hvad med pigerne? 

Uddannelsesguiden har de været inde og kigge på, også i forbindelse med brobygning.  

 

Hvad associerer du med erhvervsuddannelser? 

Erhvervsuddannelser er sådan nogle korte, mellemlange uddannelser med et eller andet praktisk 

indhold, kombineret det teori der nu er. Noget mere direkte rettet mod et eller andet. Noget 

håndværk eller omsorgsfag.  
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Er du bevidst om hvor mange erhvervsuddannelser der findes? 

Nej. Så et eller andet sted når jeg rådgiver, er det jo også med min egen bagage i tankerne. At jeg 

selv kommer fra en gymnasial baggrund. Det kunne godt være jeg havde gjort det anderledes, hvis 

jeg havde haft en anden uddannelse. 

 

Hvad ved du om mulighederne for videreuddannelse inden erhvervsuddannelser? 

Altså ikke for dem alle sammen, men der er mulighed for at læse videre. Man kan bruge nogle af 

håndværkerfagene til at blive ingeniør, bygningskonstruktør. Jeg ved min niece læser sosu 

hjælper, som også kan blive sosu assistent og derefter blive sygeplejerske. Så der er muligheder 

for at læse videre. Så man kan stå af på forskellige trin, hvor der er nogle jobmuligheder.  

 

Og alligevel var der noget med at man blev låst fast som elektriker? 

Ja altså Josefine hun mente det, hvis hun valgte det, var hun lidt mere henne i en retning. Og hvis 

hun så senere ville være pædagog, så tror jeg ikke hun ville mene det var den bedste uddannelse. 

Så var det lidt for satset at vælge det retning.  

 

Hvad er dit indtryk af lønningsforhold? 

Afhængigt af hvad du vælger, så tror jeg nogle er ganske godt lønnet. Omsorgsfag er traditionelt 

aldrig særligt godt.  

 

Arbejdsvilkår, hvad er dit indtryk af det? 

Det er anden uddannelse skruet sammen hvor man er mere en del af et arbejdsmiljø, det er ikke 

et studiemiljø.  

 

Hvad med efter uddannelsen? 

Det ved jeg ikke hvad jeg skal svare til.  

 

Det faglige niveau på uddannelsen? 

Ja, men nu bliver jeg måske lidt strid. Jeg tænker ikke det faglige niveau er super højt, for vil man 

ikke gerne have så mange med som muligt. Nu kan jeg kun trække på niecen, som er på den der 
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sosu-hjælper skole, og det er ikke noget højt niveau. Det er for at få alle med. Og så er det måske 

lidt spild af evner, hvis man kan noget mere.  

 

Det sociale miljø på erhvervsuddannelser? 

I hvert fald kan jeg se på Josefine, at hun tænker, at det er en anden type, end hun selv mener, hun 

er, som vælger erhvervsuddannelsen. Og det var helt klart medvirkende til at hun valgte STX.  

 

Jobsikkerheden var til gengæld for nogen i hvert fald .. 

Ja for håndværk og omsorgsfag, det er dem vi har brug for. Vi har ikke brug for flere antropologer 

lige nu.  

 

Så der er dit indtryk meget godt? 

Ja der vil jeg tro, at man kunne gå ud og få sig et job med det samme. Men det skal stadig være 

noget de har lyst til.  

 

et sidste spørgsmål ift. det faglige niveau, som måske kan anses som værende lidt dårligere. Men på 

den anden side, hvilken tiltro har du til erhvervsuddannede som du omgås med? At de gør deres 

arbejde godt?  

Af de håndværkere jeg selv har haft i huset, kan jeg godt blive i tvivl. Men jo generelt har jeg tiltro 

til, at de lærer det de skal. Om der er sket noget ved at man har valgt at samle de større skoler med 

erhvervsuddannelser, ift. før hvor man gik i mesterlære, det ved jeg ikke.  

 

Ideen er god, men jeg synes ikke de har været gode til at markedsføre dem selv. De er ikke gode til 

at fortælle, hvad de kan bruges til. Der er nok også et eller andet sted i skolen det glipper, for i 

uddannelsesvejledningen bliver meget fokus lagt på STX, i det de får fortalt.  
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Bilag 10: Transskription af informant 6 

Kan du fortælle om din uddannelsesbaggrund, og hvor du har taget den? 

Jeg har det man kalder en mellemlang teknisk uddannelse, det vil sige jeg er miljøtekniker. Og det 

bliver man ved at først at tage en uddannelse som laborant, som jeg har gjort, som er to år. Og 

bagefter er det på teknisk skole i halvanden år. Så er det er 3,5 år. En mellemlang teknisk 

uddannelse. Laborant læste jeg i Hillerød, og miljøtekniker læste jeg i Slagelse.  

 

Og forud for det har du også gået i gymnasiet? 

Jep. Det var i Hillerød. 

 

Hvad er din oplevelse med dit uddannelsesforløb? Kunne du lide at gå i skole fx? 

Jeg kunne godt lide at gå i skole sådan umiddelbart, i gymnasiet var man nok sådan en lille smule 

doven. Jeg kunne godt have gjort det lidt bedre. Men det gik fint, vil jeg sige. Jeg overvejede at 

skulle læse måske noget biologi eller arkæologi, men dengang var det meget med, at man brugte 

man mange år og havde studiegæld osv. Og det var jeg rigtig nervøs for. Så jeg valgte at tage den 

her mellemlange tekniske uddannelse. Som laborant kom du også i praktik et års tid, så du kom ud 

og tjente nogle penge. Det gik bedre og bedre ift. gymnasiet med at læse og studerende, og få 

nogle federe karakterer. Jeg tror man bliver mere motiveret, jo ældre man bliver.  

 

Hvad har du haft af jobs? 

Jeg er blevet i det offentlige. Startede først kort inde på KU, i nogle ganske få måneder. Som 

miljøtekniker fik jeg i Københavns Kommune job som miljømand, og skiftede derfra efter 12 år til 

Slagelse Kommune, og der er jeg stadigvæk.  

 

Hvor længe har du været i din nuværende? 

Siden 2005 så snart 15 år.  

 

Du har ikke haft nogen oplevelse med ikke at opnå dit drømmejob på baggrund af dine 

uddannelse? 

Jeg kom til at arbejde med det, jeg gerne ville arbejde med. Det synes jeg.  
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Hvad med dine drenge, har de kunne lide at kunne at gå i skole osv.?  

De har begge to kunne lide at gå i skole, det er jeg ikke tvivl om, men det er nok mere det sociale i 

første omgang. Hvis jeg tager Rasmus først, så tror jeg rent bogligt, at det med lektier var ikke lige 

ham. Han skulle nok lave det, men det var minimalt. Og med Hjalte der var det fysik og kemi var 

bare de fedeste fag, og dansk det hadede han. Så det er både og for Hjalte, afhængigt hvad han 

skulle læse i.  

 

Kan du huske da de skulle have deres uddannelsesparathedsvurdering? 

Ja det været fint nok med uddannelsesparatheden, der har ikke været noget.  

 

Det var heller ikke noget i snakkede super meget om, hvordan det ville gå? 

Jo lidt med Rasmus, for han valgte at tage det som svarer til 10. klasse. Mange af deres venner 

valgte at tage på efterskole, men det var der ingen af dem der havde lyst til. og Rasmus valgte at 

tage et år på 10. klasse, og det snakkede vi om hvad fordele og ulemper var med det. Det tænkte 

han, at det kunne han lige så godt vælge, da mange af hans venner valgte at tage på efterskole. 

Man kunne også sige, at det ville give mening lige at tage et år, og finde ud af hvad man vil.  

 

Der var ikke en uddannelsesvejleder, der opfordrede jer til det, det var noget i selv snakkede om? 

Nej det var noget vi selv snakkede om. For Hjalte lå det kortene, han skulle bare vide på HTX. Det 

skulle han sådan set bare med det samme, der var ikke noget med at vente.  

 

Så Rasmus valgte 10. klasse, men han var erklæret uddannelsesparat? Så det var mere for at han 

kunne få et ekstra år? 

Ja. 

 

Kan du huske hvilke tanker, du gjorde dig omkring deres uddannelsesvalg, f.eks. ved at kigge på 

deres interesser, hvad de er gode til … ? 

Vi har jo snakket om det, det har vi gjort løbende, ikke kun gjort op til afgangseksamen, men også 

sidenhen. Hvis man skal vælge noget, så skal man synes er sjovt eller hvad man kan lide, for man 

skal sidde med det resten af sit liv mere eller mindre. Så når man træffer et valg, skal man så vidt 
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muligt kigge på ”hvad er det jeg egentlig godt kan lide”. Rasmus han var jo dengang i hvert fald 

meget interesseret i våben – skille våben ad, samle våben, reparerer våben osv. Så sagde vi, kan 

man finde noget inden for det område, han kan arbejde med. Det er lidt svært i Danmark med 

våben. Der er det så finmekanik, men det havde man ikke rigtig her i området. Det passede lidt 

med industritekniker, som han er blevet, hvor du også arbejder med metaldele, og får det til at 

passe perfekt osv. Det var så ligesom noget der passede for ham.  

 

Ja så der kiggede i meget i hans interesser? 

Ja, og for Hjalte var det jo egentlig nærliggende, det er jo klart. Det var ham selv, der valgte at sige 

HTX. Jeg kan huske Trine og jeg, vi er jo STX’ere, så vi syntes jo helt klart, at det skal man da vælge. 

Men altså han var vild med matematik og kemi, så det var meget naturligt for ham at sige, at det 

skulle være HTX, for der har man mere af den slags.  

 

Okay så i var lidt mere for STX i jeres rådgivning? 

Ja fordi da HTX startede, da gik vi på kollegie med nogle HTX’ere, og dem syntes vi var for 

mærkelige. Det har jo forandret sig nu. Det har jo ændret sig en del med skolen, hvad der fungerer 

og ikke fungerer. Og så er det jo ligesom en gymnasial uddannelse – i gamle dage tror jeg den var 

2-årig, i dag er den 3-årig.  

 

Ja så er der sket nogle ting siden da? 

Ja det er sket noget ja. Og helt klart for Hjalte, der ingen tvivl om det.  

 

Hvad med Rasmus efter hans 10. klasse, hvordan rådgav i ham? 

Vi snakkede om hvad kan du lide, og hvilken vej vil du. Trine tog ham med ind på sådan en dag, 

hvor man kunne komme ind og kigge på hvad man laver på erhvervsuddannelser.  

Sådan noget brobygning? 

Jaaa nej det var åbent hus, hvor man kunne komme ind og se hvordan arbejder en smed, hvordan 

arbejder en murer. Og så var han inde og kigge på de her industriteknikere, der arbejder med 

maskiner. Og så var han inde og kigge på, hvad er det her for noget, og det fangede ham. Så det 
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var ligesom den vej, han skulle. Han kunne se noget, han kunne bruge ift. det han havde 

derhjemme med våben og skille metaldele ad, og reparere gå ud og file osv.  

 

Ingen af dem har været i brobygning, hvor du er derude et par dage? 

Jo det har de, også i praktik. 

Hvad var deres oplevelse med det, var det noget, der hjalp med at finde ud af hvad de ville eller 

ikke ville eller? 

Det tvivler jeg lidt på, fordi nogle af de valg de tager er lidt ift. hvem har lige plads til at tage dem 

ind. Jeg kan huske med Hjalte, han var i praktik som garder, altså soldat i livgarden. Og det er jo 

ikke noget … så skulle det være fordi han havde valgt en militær uddannelse, og det har han 

egentlig aldrig tænkt. Så jeg tror det var egentlig bare sjovt, at prøve at komme ind og være soldat. 

Og Rasmus var også inde som soldat. Rasmus var også to gange i praktik, og var i praktik i vores 

forsyningsselskab, hvor han gk rundt med nogle håndværkere. Det syntes han egentlig var sjovt 

nok, men det er ikke noget han har valgt bagefter. Det var inde hos os, eller hos mig på min 

arbejdsplads, og det var egentlig også for at finde et sted at være. Jeg tror ikke det har været med 

til at og træffe et valg ift. hvad de har oplevet.  

 

Men de ville selv gerne i erhvervspraktik og brobygning, eller var noget skolen … ? 

Brobygning der er det skolen som lægger op til det, der har de sådan en dag i Slagelse. Eller over 

flere dage, det kan jeg ikke engang huske, men det er noget skolerne står for, eller kommunen står 

for at arrangere.  

 

Og erhvervspraktik? 

Ja det er noget man selv opsøger, hvor man leder efter et sted at komme ind.  

 

Uddannelsesvejledere – kan du huske om de havde dem kollektivt i klassen eller også individuelt? 

Pas. Det kan jeg ikke mindes, at de snakket med uddannelsesvejledere, men det har de måske nok. 

Det er ikke noget jeg har bidt mærke i i hvert fald, det er ikke nogen vi har snakket med. Eller 

måske har Rasmus på erhvervsuddannelsen, det har han måske nok, de der erhvervsvejledere. 

Men det har været et spørgsmål om at finde et praktiksted for Rasmus.  
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Har de selv opsøgt for rådgivning i deres proces om uddannelsesvalg, eller har det mere været dig? 

Jo jeg tror nok selv at de har haft spørgsmål, det tror jeg nok. Men jeg sidder og tænker om der 

har været noget … Det er jo klart når Hjalte vælger at læse matematik, så er han jo nødt til at gå 

ind og google, og også spørge på skolen, det kunne jeg forestille mig at han har gjort. Han har 

været inde og undersøge noget, men jeg tror ikke han har været hos en vejleder.  

 

Men jeg tænker mere på dig, om de har opsøgt dig? 

Nååå.. Jeg tror bare at det er noget vi har snakket om henover middagsbordet. Jeg tror nok, det er 

os, der har taget initiativ til at snakke om det, det tror jeg. Det er nok mere os, for det er jo drenge, 

de åbner jo ikke munden hvis ikke du … 

 

Når du så har rådgivet, er der nogle holdninger du har holdt lidt tilbage, har du været meget 

bevidst om hvad du har sagt? 

Det har jeg ikke tænkt over, det er klart når man påvirker sine drenge i en eller anden grad, så har 

man jo selv tænkt over, om det er smart at gå den her vej eller ikke denne her vej. Et eksempel er 

at Hjalte har snakket, om at han godt kunne tænke sig at være underviser, at læse matematik som 

han gør nu, og så måske også bruge det som at være underviser. Og det har både Trine og jeg 

sådan snakkede lidt imod. Det er mere fordi vi kender nogle undervisere, hvor hårdt det er at være 

lærer. Og det ikke et sted hvor du gør måske super karriere, så kan man sige, hvor vigtigt er det. 

Men vi talte lidt imod det i hvert fald, men det er ikke noget vi vil .. men han bliver jo ikke 

læreruddannet, så det er noget man selv vælger bagefter. Det er jo ikke uddannelse der hedder 

gymnasielærer i matematik. Men nu må vi se hvad han gør, når han er færdig engang. 

 

Så når de har skulle vælge uddannelse, har i så tænkt på hvilke jobs kommer der ud af det her og 

jobsikkerhed? 

Jo det er klart, ift. Hjalte som læser matematik, nu læser han jo matematik og økonomi, som 

svarer lidt til aktuar. Det er klart at, som det ser ud lige nu, der er du rimelig sikker på at få job, og 

kan også gøre en god karriere og får også en god løn. Det er jo helt sikkert. Med Rasmus, han er 

industritekniker, det er egentlig ikke… Man kan sige, vi har ikke valgt de uddannelser for dem, de 

havde ikke valgt dem selv ud fra der er stor mulighed for at få jobs. Men der jo mangel på 



 255/399 

industriteknikere, så han er næsten sikret job fremadrettet. Men fra Trines og min side, og fra 

drengenes side, har det ikke været det vigtigste. Det har det ikke været. Men det er fornuftigt nok 

at gøre det, når det endelig er. Når man skal vælge, er det klogt at kigge på, hvad er 

jobmulighederne, det er helt sikkert. Hvis Rasmus og Hjalte havde valgt økologi, så havde jeg nok 

advaret om det. for det er simpelthen overuddannet inden for det felt. Men selvfølgelig hvis man 

gerne ville, og man siger det er ens kald, så er det da det man skal gøre.  

 

Og deres interesser har været vigtige, at de har noget ..  

.. de kan lide. 

 

Hvad med muligheden for videreuddannelse? 

Det har vi ikke snakket om ift. Hjalte, ikke nødvendigvis, det har vi ikke gjort. Men med Rasmus har 

vi snakket en del om det, og gør vi sådan set lidt stadigvæk. Nu er han jo lige blevet svend, og der 

har vi også haft kommunikation om lidt om at vil du læse videre til noget andet, eller supplere 

noget osv. Men hans valg, og det er hans eget, at han vil som minimum ud og arbejde to år, og få 

noget erfaring, og så vil han kigge på det senere. Det er hans valg, men vi har snakket om at han 

kan læse videre til ingeniør for eksempel, han kan læse videre til maskinmester eller fortsætte som 

han gør og bare supplere med en masse uddannelser, altså ekstra uddannelser, så han bliver 

dygtigere og dygtigere med det han arbejder med.  

 

Hvad med det faglige niveau på uddannelserne, har det været oppe og vende? Om den nu har 

været god nok eller? 

Ikke så meget med Hjalte, han kører sit eget ræs. Med Rasmus der kunne man godt have ønsket, 

at der lidt mere styr på det på erhvervsskolerne. Der var i hvert fald nogle ting jeg ikke var helt 

tilfreds med som forældre.  

 

Men det var først nogle ting du opdagede undervejs, det var ikke rigtig inden?  

Det er noget man opdager undervejs, hvor man godt kunne have ønskede at lærerne var lidt mere 

på til at vejlede de her unge mennesker. Men det er når, de når en alder, der hedder de her 18 år, 

så begynder det, egentlig også på gymnasierne, så overlader man de unge til sig selv, mere eller 
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mindre, ikke. Mange af de her 18-årige, de er sgu ikke modne nok til at styre noget som helst. De 

skal lige holdes i ørene, især på sådan nogle erhvervsuddannelser, der skal de holdes lidt mere i 

ørene.  

Hvorfor tænker du det? 

Fordi man kan tabe nogle af dem på gulvet, og det gør de jo, de taber jo helt klart nogle, som 

måske lige skal have lidt mere hjælp, lige skal guides lidt mere. Så der synes jeg skolerne mangler, 

men omvendt kan det også skyldes, at der er grænser for hvor mange ressourcer man har på 

skolerne til at gøre noget og hjælpe, og støtte op osv.  

 

Hvad med det sociale miljø, var det noget i snakkede om inden de valgte? 

Nej egentlig ikke, men bagefter kunne vi godt se nogle.. Gymnasierne kender man ligesom, der er 

rigtig meget socialt, det kører derudaf, men erhvervsuddannelser der halter det lidt med det 

sociale. Der er ikke på samme måde ... Gymnasierne har jo meget med deres gymnasiefester, og 

man går i en klasse hvor man ser hinanden hele tiden. Hvor en erhvervsuddannelse, der er du 

måske på skole i lad os sige i 8-10 uger, og så ryger du tilbage til arbejdet. Det vil sige, du mister 

den kontakt du har med nogle af de unge. Og den uddannelse Rasmus f.eks. tager, der er kun 

drenge og ingen piger, der er ikke ligesom en klassefest eller klassefester.  

 

Det er lidt noget andet? 

Det er noget andet, det sociale det halter lidt på erhvervsuddannelserne. De er sgu ikke gode nok 

til at … De prøver, men de er ikke gode nok til at lave noget, altså skolerne.  

 

Snakkede om det inden han valgte? 

Nej det havde vi egentlig ikke tænkt over. Vi havde ikke, og det havde han heller ikke. Der sker 

også det med erhvervsuddannelser, at når du går i gymnasiet har du tre år mere, til at beslutte dig 

for hvilken vil du gå i forhold til at læse. Med erhvervsuddannelserne skal du allerede efter 9. 

skråstreg 10., skal du træffe en beslutning om, hvad du vil lave resten af dit liv mere eller mindre. 

De er alt for unge et eller andet sted. Det synes jeg, måske ikke er en fejl, men man burde måske 

organisere det danske uddannelsessystem efter det amerikanske, hvor man går i high school. Alle 

skal gå i high school – altså gymnasiet, der er ikke noget med, at man slipper.  
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Ja det er lidt tidligt at man skal vælge, men kan jo godt videreuddanne sig. Men det er nok svært 

som 15-16 årig. 

Ja det kan man helt sikkert. Jamen mange af dem er slet ikke modne op til det, og så når de skal i 

praktik, så skal de hen på en arbejdsplads, hvor de skal møde klokken 7 hver morgen. Det er 

mange af dem der ikke kan, de er ikke motiveret godt nok. De er jo umodne. Altså Rasmus har 

gjort det fint hvad det angår, så ikke noget der, men jeg kan se at hans medstuderende, det 

fungerer bare ikke.  

 

Hvad med prestige i uddannelsen, er det noget i har tænkt lidt over? 

Jo men selvfølgelig det tænker man på, det ved man. Man ved med en uddannelse om der er 

prestige i den, eller der ikke er prestige i den. Men hvis man kigger Rasmus og Hjalte, som har 

valgt hver deres vej, men de har valgt nogle uddannelser, hvor de er sikret jobs. Så alene i det kan 

man måske sige, der er prestige i. Er der garanteret at få noget job i. Men det er klart at det Hjalte 

vælger, men prestigen i det ligger i at han sandsynligvis får et job, og kommer til at tjene rigtig 

mange penge, så det ligger der nok en eller form for prestige i. Med Rasmus hvis han vælger at 

læse videre, kan man diskutere om der er noget prestige i. Men det er der jo ikke i 

erhvervsuddannelser, det er ligesom det der er lidt spøjst. De har ikke på samme måde, som de 

akademiske uddannelser. Der er ikke prestige i det, og det også derfor der er problemer med at få 

folk over på erhvervsuddannelser. Selvom de jo egentlig tjener godt mange af de der 

håndværkere.  

 

Ja det lidt interessant hvordan nogle af dem kan ende med at tjene mere end os andre med en lang 

videregående uddannelse 

Jaja. De starter jo med en høj løn, og er foran arbejdsmæssigt fordi de jo … De 3 år andre går i 

gymnasiet, de 3 år bruger de på at få sig deres uddannelse. Og så kommer de ud og får en startløn 

på omkring 30.000. Og det får de i 5 år.  

 

Hvad med beliggenheden af uddannelserne, spillede det stor rolle for dem eller jer? 

Nej. Eller jo hvis du tager den med Rasmus, der var der lidt snak om hvorvidt han skulle læse 

finmekaniker ift. det her med våben, men så skulle han ind til København. Og det tror jeg ikke lige 
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var noget, han havde lyst til. Vi snakkede også lidt om i sin tid, da han skulle have praktikplads, 

hvor nemt og svært var det at få en praktikplads, om de skulle få ham til Jylland. Men vi snakkede 

om det, det var ikke sådan at det var udelukket. 

 

Føler du din mening eller præference for deres valg, har betydet noget for dem? 

Nej tror jeg ikke, de har ikke været ude for at tilfredsstille os. For Hjalte lå det hele tiden i kortene, 

også i folkeskolen, at han skulle læse matematik. Det er svært at sige hvor meget vi har påvirket. Vi 

kunne egentlig godt have påvirket ham, det kunne vi jo i princippet godt. Det gjorde vi jo reelt med 

Rasmus, det var den retning, han blev sendt i. Fordi han kunne jo lide at arbejde med det der, man 

kunne jo se, at det var en uddannelse med store muligheder for at få arbejde, så et eller andet 

sted har vi nok påvirket.  

 

Så de har lyttet til jer? 

Det tror jeg. Ja det har de, de har selvfølgelig lyttet. 

 

Kan du huske, du har snakket med nogen i din omgangskreds omkring uddannelsesvalget, fx 

venner eller kollegaer med børn? 

100% har man snakket med nogle venner og kollegaer om det, men jeg kender ikke nogen der 

læser de her ting. Det har ikke været nogen, man har kunne snakke med de her ting om, jeg 

kender ikke nogen der læser industritekniker. Og der er jo heller ikke andre håndværkere i 

familien, eller jo Rasmus morfar. Han er uddannet smed, men læste også til ingeniør bagefter. 

Men jeg synes ikke, der har været noget, man har kunne snakke med uddannelser om, for der er 

ikke nogen, der læser det. Selvfølgelig har man kommunikeret om uddannelsen, for der har vi jo 

nogle vennepar, hvor de også har nogle børn. Så selvfølgelig har man kommunikeret til venner, 

familie og kollegaer, det har man.  

 

Når i så har snakket med dem, selvom det har været helt andre uddannelser, føler du så at der har 

været prestige i hvilke uddannelser jeres børn har valgt? At man har kunne mærke man skulle 

forsvare, at han tager en erhvervsuddannelse?  
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Nej jeg tror egentlig ikke … Som jeg sagde før, der er jo mere prestige i at læse akademiker end 

erhvervsuddannelse, men jeg synes ikke vi har skulle forsvare. Nu har vi nogle venner, deres børn 

har ikke kunne tage sig sammen til at tage en uddannelse, så hvad det angår, behøver ikke vi ikke 

gå og have det skidt. Så har vi noget familie, hvor der er 3 børn som læser til akademikere. Trines 

familie det er ingeniører hele banden. 

 

Men du har ikke kunne mærke prestigen i, at nogen har syntes noget? 

Jeg tror mere, at der er mange der ikke ved, hvad en industritekniker er. Og når jeg prøver at 

forklare det, så er jeg til at nødt til, til den ældre generation, at sige maskinarbejder. Så tænker 

folk ”nå okay, maskinarbejder”, så forestiller folk sig nok nogle der står med en metalplade og 

skær i den. I dag er det jo langt hen ad vejen programmering. Du har en stor maskine, og den er 

computerstyret, og du skal forstå hvordan computerprogrammet egentlig er. Så du skal indtaste 

de rigtige koder, hvis du kan sige det sådan. Og det er så nok noget folk ikke ved i dag, der er man 

næsten nødt til at forklare hver gang man snakker om, hvad en industritekniker er.  

 

Ja der er noget uvidenhed 

Ja.  

 

Har du bemærket nyheder i medier der taler for eller imod forskellige ungdomsuddannelser? 

Altså der er sindssygt meget fokus på det her med erhvervsuddannelserne i medierne, fordi der er 

rigtig mange, der ikke vil tage den uddannelse, fordi der ikke er prestige i erhvervsuddannelsen. 

Der er der jo ikke, det må man bare erkende. Og det prøver de jo … De forsøger at tale 

erhvervsuddannelser op. Det lykkedes ikke så godt for dem. Man skærer også på 

erhvervsuddannelserne, hvor man skal spare og det gør det ikke bedre at komme ind og skulle 

læse en erhvervsuddannelse. Og så i mange sammenhænge bliver erhvervsuddannelserne talt 

ned, det gør de stadigvæk. Og det er jo uheldigt, ærgerligt. Det er bare sådan systemet er, og når 

man kigger på hvad for nogle jobs, der giver mest i løn, hvis man kigger på top 10, så er det jo 

akademiske uddannelser, det kan man ikke komme udenom. Sådan er det.  

 

Når du har læst de her ting, eller har set det, har det været i fjernsynet eller aviser eller?  
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Det er mest TV, tv-avisen eller nyheder. Jeg er ikke Twitter-generationen eller noget. Så aviser og 

TV-avis, fjernsynsnyheder.  

Aviserne er det landsdækkende eller regionale/lokale? 

Det er de landsdækkende, primært.  

 

Kan du huske om du lavede noget research til deres uddannelsesvalg, fx uddannelsesguiden, eller 

brugte du bare din erfaring? 

Jo jeg var inde og søge på de ting, de ville læse. Jeg har været på uddannelsesguiden og på skolens 

hjemmesider osv., både når det handler om det med matematik, men også industritekniker. Jeg 

var inde og kigge. Jeg kendte jo ikke uddannelserne, så jeg ville jo gerne vide noget mere om dem, 

hvordan er de bygget op, og hvor lang tid varer det ene og det andet. Det synes jeg var relevant 

for netop at kunne vejlede ens drenge, fordi de er ofte sådan ”nå ja, videre”.  

 

Nej de har måske ikke selv siddet og lavet en masse research, men man måtte hjælpe lidt? 

Ikke så meget ift. uddannelsernes længder og sådan nogle ting, det tror jeg ikke. Det har det ikke. 

Måske Hjalte men ikke Rasmus, der siger man bare ja til et eller andet, og så ser man hvad der 

sker.  

 

Hvad associerer du med erhvervsuddannelser? 

For mig er det jo industritekniker, det tømrer, det er murer, det er elektriker osv. Det kunne også 

være maler. Og nu kender jeg lidt til dem også, dem her med landbrug. Det kunne også være 

frisør, det er også en erhvervsuddannelse.  

 

Det har du lidt selv sagt, men du kender mulighederne for videreuddannelse? 

Ja.  

 

Hvad er dit indtryk af arbejdsvilkårene som erhvervsuddannet? 

Det ved jeg ikke, hvad man skal tænke på med arbejdsvilkårene. Det er forskelligt afhængigt af 

hvad for en type uddannelse, for hvis du er murer, så må du jo forvente du er uden for og arbejde 

meget, og det samme med tømrer. Men med Rasmus som industritekniker, der må du forvente at 
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arbejde inde det meste af tiden. Og typisk med erhvervsuddannelser der møder man tidligt. Jeg 

ved ikke hvorfor, men det gør man typisk, man møder tidligere end hvis du er kontoransat. Så kl. 

6-7 stykker møder du med en erhvervsuddannelse. Til gengæld kommer du tidligere hjem.  

 

Ser du det som noget negativt? 

Det er bare en konstatering, jeg ser det ikke som noget negativt. Jeg synes faktisk mere det er 

positivt, for jeg kan selv godt lide at møde tidligt og komme tidligt hjem. Så det ser jeg som noget 

positivt, men man kan møde tidligt og komme tidligt og få mere ud af dagen. 

 

Du har ikke bemærket i medierne, om det er hårdt arbejde, at man bliver slidt ned? 

Jo jo men jeg vil sige sådan en som Rasmus, det han laver, der bliver du ikke slidt ned. Ikke i dag 

fordi det netop er store maskiner du står med, som laver arbejdet for dig, hvis man kan sige det 

sådan. Men der er ingen tvivl om at murer bliver slidt ned, det gør de. Brolæggere bliver slidt ned. 

Frisører kan blive slidt ned på den måde, at de kemikalier de står og roder med, der kan de få 

diverse allergier osv. Tidligere med malere snakkede man om malerjern, men der har man fået 

styr på det. jo der er nogle af de her uddannelser, hvor de bliver slidt. De bliver slidt hårdt, og 

primært murer og brolæggere. Der er sikkert også nogle andre, men der er det ikke lige så tungt. 

Der slider det hårdt. 

 

Ved du hvor mange erhvervsuddannelse, der findes?   

Nej kun at der findes mange, og at der også er nogle, man ikke har helt styr på. I dag skal du jo 

tage en uddannelse til alt, sådan er det danske system bygget op. Du skal have 

erhvervsuddannelse, hvis du skal være bager, ikke. Hvis du skal være kok, tjener … hvis du skal 

passe nogle af de ældre, så skal du være sosu hjælper, eller hvad det nu er. I Danmark, uanset 

hvad du laver, skal du have en uddannelse.  

 

Kan du huske nogle kampagner for erhvervsuddannelser? Fx har de lavet i 2016, godt nok et par år 

siden .. 

Jeg synes ikke jeg kan huske kampagner som sådan, jeg husker bare at der har været fokus. Jeg 

synes hele tiden man laver nogle reklamer, men jeg ved ikke om de har været kampagner. Jeg har 
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set de her reklamer, hvor man prøver at italesætte hvor fantastisk det er, at tage en 

erhvervsuddannelse. Jeg kan også huske at regeringen jo i en eller anden grad forsøger at tvinge 

de unge mennesker over på erhvervsuddannelser, fordi der er for mange der vælger at tage den 

gymnasiale uddannelse. Som sådan kan jeg ikke huske om der har været en kampagne direkte.  
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Bilag 11: Transskription af informant 7 

Først vil jeg spørge ind til hvilke uddannelser du har gennemført og hvorhenne, efter 9. klasse?  

Jeg har taget handelshøjskolen efter 9. klasse, det der hedder HHX i dag. Så jeg har HHX efter 9. 

klasse og så har jeg CBS Cand.merc.(fir), tror jeg den hedder i dag.  

 

Og du har ikke noget uddannelser du påbegyndte men ikke afsluttede? 

Nej, bare et sabbatår og så startede jeg CBS og førte det på nomineret tid.  

 

Hvad var din oplevelse med dit uddannelsesforløb, kunne du lide at gå i skole? 

Ja jeg var glad for at gå i skole, meget glad. Jeg kom ikke sådan rigtig fra en familie, hvor man 

havde gået meget i skole. Jeg tror jeg er første student i vores familie, hvis man kan kalde HHX 

student. Jeg er den første der har taget en gymnasial uddannelse. Så det er jeg meget glad for, det 

var jeg meget glad for at jeg blevet lidt skubbet lidt frem for at gøre.  

 

Og vel også første akademiker? 

Ja.  

 

Hvilke job har du haft efterfølgende? 

Jeg har sådan set, det er det sjove, kun haft ét job. Fordi da jeg startede … i min studentertid 

arbejdede jeg i en økonomiafdeling i en ejendomsmæglerkæde, dem der hedder Home. Jeg 

arbejdede i deres regnskabsafdeling, det gjorde jeg i hele min studietid på CBS indtil der var et 

halvt år tilbage, inden jeg skulle aflevere mit speciale. Og så tre måneder inden jeg afleverede mit 

speciale, fik jeg job i en kapitalfond der hed Prokuritas, og der startede jeg, og der var jeg fra 93 

frem til 2006. Og tre år forinden der havde jeg købt afdelingen i, som jeg var chef for, og det er 

sådan set den som er PEA i dag. Så jeg har sådan set kun søgt ét job, og det fik jeg. Og så har jeg 

bare startet PEA selv ud af det.  

 

Så du føler, du har opnået dit drømmejob? 

Ja. Jeg det synes jeg egentlig, det var det faktisk for mig, mit drømmejob det der. Men jeg flyttede 

jo fra Mette, og boede alene fire år i Sverige, og det var et halvt år efter vi havde mødt hinanden. 
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Fordi jobbet efter studiet var drømmejobbet, så det valgte jeg at flytte efter. Man fik enormt 

meget ansvar og rigtig mange opgaver. Jeg tror hvis jeg var et stort sted som Danske Bank, så var 

man flyttet rundt og fået nogle andre jobs, men der blev bare ved med at komme nye opgaver. 

Det har ikke været samme job overhovedet, det har udviklet sig hele tiden. Jeg har aldrig haft 

trangen til at skifte arbejde.  

 

Hvad med dine børn, har du indtrykket af at de godt kan lide at gå i skole? Hvordan føler du deres 

oplevelse har været? 

Jamen de har klaret sig rigtig fint i skolen. De har været.. Mette og jeg er ikke sådan super skarpe i 

læsning f.eks., så vi satte dem i sådan en rigtig gammeldags privatskole i Hillerød. Der havde de ry 

for .. Den var ikke så kreativ og pædagogisk, men ungerne lærer fandme at læse og regne og 

skrive. Så det gjorde vi, og det har .. Jeg har faktisk været næstformand i bestyrelsen på den skole, 

i 10 år eller sådan noget der.  

 

Så du var meget involveret? 

Ja jeg var meget engageret i det der skoleværk, og så tror jeg der kommer en almindelig .. altså når 

man er det, og ungerne er med på det, så kommer der en naturlig interesse for skole hjemme om 

køkkenbordet. Også Helle, Birger, Anders og Morten – hele vores familie de har været lidt 

interesseret i at få ungerne ordentlig igennem skoleværket. Og jeg tror måske det hænger lidt 

sammen med, at Anders’ og Mathildes mormor og morfar kun havde gået i syv år i skole. Og det 

samme har Mettes mor og far. Mettes far har kun gået syv år, og hendes mor har sgu nok gået i 

10. og så blevet sygeplejerske. Men aldrig i gymnasiet, så der været en fornemmelse af at hvis 

børnene ligesom havde evnerne, så skulle man hjælpe dem og støtte dem. Sådan er det jo tit og 

ofte, børn gør jo nogle gange, eller mange gange, hvad deres forældre gør. Og det tror jeg det her 

har båret lidt frugt af for Helle og jeg, for vi ville smadder gerne, så vi gik i skole, og så har de gået i 

skole alle fire.  

 

Grunden til at Helle og dig gerne ville noget mere, det var ikke fordi i fik at vide hjemmefra ..  

Jo jo, jeg fik at vide at jeg måtte blive alt på nær købmand i Gadevang, for det var min mor og far. 

Og Helle hun var ikke sådan rigtig egnet til gymnasiet dengang i folkeskolen. Det var hun mega ked 
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af, og vores mor og far ville mega gerne have haft, at hun skulle gå i gymnasiet. Men skolen sagde 

at det godt kunne blive for svært for hende, fordi hun arbejder virkelig meget, og er meget ihærdig 

med alting. Så det kunne godt blive svært, blive besværligt for hende. Så gik hun ud af 10. og blev 

klinikassistent, og så bagefter tog hun så med sin praktiske erfaring, kom hun ind på panum og 

blev tandplejer. Men jeg havde lidt lettere ved det der skole, så jeg var lidt mere skoleegnet end 

Helle var. Og så sagde de jo bare, forældrene der, at hvis bare jeg blev ved med at gå i skole, så 

skulle de nok hjælpe mig med lommepenge, og alle sådan nogle ting der. Så jeg tror vores 

forældre meget gerne ville, at vi skulle gå i skole, som de aldrig havde gået i skole.  

 

Så der var stor opbakning 

Der var mega stor opbakning. Helle og jeg har taget lidt af det der igen, at man gør som ens mor 

og far går. Så vi har bare bakket mega meget op omkring de der fire. Sådan tror jeg det hænger 

sammen, det er mit gæt.  

 

Nu snakkede du om den der uddannelsesparathedsvurdering, som det så hedder i dag. Var noget i 

snakkede meget om derhjemme med Mathilde og Christoffer? 

Altså Christoffer er jo fra januar, og det tror jeg hjalp ham meget. Mathilde er fra september, og er 

jo en pige, og de bliver bare hurtigere modne. Så vi gik meget på skolen, og lyttede til hvad skolen 

sagde. Men de sagde så at begge børn har været uddannelsesparate. Hvis ikke skolen havde sagt, 

så havde vi ikke overrulet det, så havde vi foreslået de skulle gå i skole et år til, eller ud og lave 

noget andet. Så det var bare det der parathedshalløj, der styrede det lidt. Sådan lidt hvad 

børnenes synes.  

 

Hvilke tanker har du gjort dig om deres uddannelsesvalg? 

Altså jeg synes jo … Man kigger jo lidt på barnet, og hvad man tror man vil være bedst for dem, 

med den erfaring man selv har. Og jeg vil sige, Mathilde hun var sådan rigtig gymnasieklar. Så det 

var sådan mere et spørgsmål om, hvad skal det være for et gymnasie, og hvad for en linje og sådan 

noget. Og Christoffer ham syntes jeg sgu ikke rigtig var klar, så hvis jeg skulle have bestemt, så 

skulle han have været et år på efterskole, og lære noget mere socialt, hvordan man omgås og 

sådan nogle ting. Og det er jo bare fordi, han er som han er, sådan personlighedsmæssigt. Hvis nu 
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han havde gjort det, havde han nok fået mere ud af sin gymnasietid i dag, men det kan man ikke 

rigtig, når det er sådan noget med at rejse væk, det er lidt svært, det skal de virkelig ville. Og det 

var han bare slet ikke klar til, så jeg foreslog det et par gange, og så kunne jeg godt mærke, at det 

var slet ikke interessant for ham. Begge børn har altid fået rigtig gode karakterer i folkeskolen, så 

det har aldrig været et karakterissue, hvor man skulle hen og gå. Det har meget været 

personlighed og temperament og sådan noget, ikke. Så sørgede vi selvfølgelig for, i 

skolebestyrelsen, at sørge for alle børn kom ud og besøgte de forskellige institutioner, HHX og HTX 

og hvad de ellers hedder alle sammen. Og det var vores børn også, så var de rundt. Der er tit 

sådan lidt flokmentalitet med det der, så gør man hvad kammeraterne gør. For Mathilde var nok 

meget med hvad veninderne gjorde. Christoffer han gik faktisk lidt sådan hans egen vej, også 

modsat han fætre og søster, han valgte HHX i stedet for STX. Og det ved jeg ikke om er fordi, jeg 

har gået der eller et eller andet. Jeg sagde, at jeg synes han skulle gå på STX, fordi det er mere 

bredt. Jeg sagde også at hvis jeg skulle vælge om, ville jeg tage STX i stedet for HHX, som jeg har 

taget. For det bliver meget økonomi fra day one, og det synes jeg måske er lidt synd, når man er 

16 år.  

 

Var det også pga. deres interesser begge to, at du tænkte det? eller handlede det mere om det 

skulle være et bredt valg? 

Hvis jeg skal være helt ærlig, så tænkte jeg, at når man er 16 så ved man ikke hvad ens interesser 

er. Så det var bare for at få det bredt funderet. Jeg synes det er lidt tidligt at specialisere sig, når 

man er 16. Det er trods alt ikke lige så meget business, som det er ude på det der HHX. Omvendt 

er der jo ikke noget du ikke kan lave om efterfølgende, så det er nok bare sådan man skal se på 

det.  

 

Så du rådgav dem begge om at tage på STX? 

Ja det gjorde jeg faktisk, det ville jeg nok have gjort. Vi var rundt sammen til alle de der åbne hus, 

både på STX og HHX med dem begge to, og på den der hvor det er sådan lidt mere biologi … 

 

Den tekniske, HTX? 
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Ja. Og der ikke rigtig nogen interesse for fagskolerne efter 9. klasse. Det sprang vi over, det ville de 

ikke. Så vi var rundt. Så snakkede vi selvfølgelig om det bagefter rigtig meget, også med linjerne, 

hvad for nogle man skulle vælge. Med Mathilde, der valgte vi linjen fra starten. Der rådgav jeg 

hende også, at jeg synes det var vigtigt at have matematik på A, fordi man vidste aldrig. Og det 

lyttede hun til, og det tror jeg ikke hun havde gjort, hvis jeg ikke havde sagt, hvis jeg skal være helt 

ærlig. Og det er fordi, har jeg fået lov at høre for det efterfølgende.  

 

Det var ikke hendes store interesse, matematik? 

Nej det var nok mere mig, der pressede på. Jeg syntes bare det var godt at have det der 

matematik. Fordi jeg havde kun valgt matematik på B, så da jeg begyndte på fir-linjen, der er der 

ret meget matematik med obligationsteorier og sådan noget. Så syntes jeg ligesom jeg var lidt 

tynd, der kunne jeg have brugt noget mere matematik, ift. de kammerater jeg havde, der havde 

gået matematisk linje på gymnasiet. Det er sådan du hele tiden tænker som forældre, hvad synes 

jeg selv, jeg manglede dengang.  

 

Ja din egen erfaring 

Ja egen erfaring. Og Christoffer det var også et interessant forløb, for han er på den ordning, at de 

bare starter på et tre måneders basis.  

 

Ja sådan et grundforløb 

Yes. Og da han så havde valgt den der handelsskole, sagde han at jeg kunne godt tænke mig noget 

med økonomi, altså virksomhedsøkonomi, international økonomi ikke. Så kommer han i en klasse, 

og han oplever noget socialt, og drikker en masser bajere og fester. De er ikke sådan super seriøse 

de drenge, men det er første gang Christoffer bliver eksponeret for fest og farver, og sjov og 

ballade sådan rigtigt. Så går er tre måneder og de skal vælge, og så siger Christoffer at han godt vil 

vælge marketinglinjen. Og jeg siger, hvorfor vil du det, jamen det ville han, fordi det gjorde alle de 

andre, og han var så glad for alt det sociale. Og så havde vi en lang snak, og jeg sagde Christoffer 

for fanden, du søgte jo ind på HHX af en anden årsag. Jeg sagde det er vigtigere at komme på en 

linje, hvor der er en vis seriøsitet omkring tingene. Jaa men det mente han også der var der. Så vi 

diskuterede rigtig meget, vi var faktisk lidt oppe og skændes der. Jeg gik fandme altid efter det 
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seriøse, og det alvorlige, og nu før første gang længe der havde han fundet et socialt netværk i det 

der. Så startede han faktisk på den marketinglinje, og så gik der to uger, og så kom han til mig og 

sagde ”aaarh far, jeg tror sgu du har ret. Det er ligesom det er lidt for slacker, det jeg går på, og det 

kan jeg fornemme, det er ikke lige det jeg kunne tænke mig at fag. De er nogle skidegode gutter, 

men de er ikke seriøse”. Så skiftede han linje, men der var ikke plads. Så han kom på venteliste. Så 

ender han så i den klasse han er i nu, som er sådan en rigtig god – det er faktisk eliteklassen 

derude. Den der handelsskole, jeg vil stadigvæk påstå Caroline, at der er væsentlig mindre 

hjemmearbejde på handelsskolen end i gymnasiet, og det generelle niveau er tror jeg ikke er lige 

så højt som STX. Der er ikke lige så mange hjemmeopgaver og sådan noget. Så for mig var det bare 

vigtigt, at prøve at få ham ind i sådan lidt en stræberklasse i en sådan en stræberlinje. Så han 

komme et niveau op. Nu ved jeg godt jeg lyder som en satans far, sådan en rigtig manipulerende 

stodder, men du har jo sagt jeg skal være åben, og sige lige nøjagtig hvad jeg tænker.  

 

Haha ja det skal du 

Så han kom ind i den klasse, og det var han bare rigtig rigtig glad for. Han har sagt rigtig rigtig 

mange gange, at han var så glad for at han skiftede klasse. Men da jeg havde tabt kampen, der 

havde jeg tabt kampen, og der blev jeg ikke ved. Men så vendte han tilbage selv og sagde nej, jeg 

skifter sgu selv. Og der da så kom det her med A-fag, får jeg sagt til han skulle vælge matematik 

som femte A-fag, ligesom Anders har gjort. Og det vidste han sgu ikke rigtig, men han ender med 

at gøre det. og det har jeg så også fået skyld for af resten af familien, med ”manipulerfar” der har 

været skyld i det. Men har han, og nu er han også glad for det, og han har fået nogle fine 

karakterer. Jeg tror bare, det er for at sige, at jeg har nok været ret meget inde over begge børns 

uddannelsesvalg. Og hvis du spørger, vil hun nok sige jeg har været inde over, og har manipuleret, 

men jeg synes jeg selv at jeg har ladet dem tage valgene hahaha.  

 

Så du føler ikke du har holdt noget tilbage, når du har rådgivet? 

Nej intet, jeg har ikke holdt noget som helst tilbage, eller hvad jeg selv synes, eller hvad jeg ville 

gøre. Og det er nok det, der er mit problem, jeg siger lige hvad jeg vil gøre, og hvad jeg synes. Og 

det kan også godt være et problem en gang imellem.  
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Så du har ikke været bange for at sige, at erhvervsskolerne de er måske ikke lige noget? 

Nej. Hvis jeg syntes, det ikke var noget, så ville jeg sige det. Men det kan det sagtens være. Men 

man er nødt til at se på ungerne, hvad de er gode til, og interesser og sådan noget.  

 

Kan du huske om der var uddannelsesvejledning i 8.- 9. klasse? 

Ja det var der. Der var tilknyttet en på skolen.  

 

Var det kollektiv vejledning eller fik de også individuel? 

Der var både kollektiv og individuel, vi var også til en samtale på skolen med en 

uddannelsesvejleder, hvor vi havde en dialog med hende. Hvad for nogle tanker vi gjorde os 

omkring begge børn, og hvad de godt kunne tænke sig, hvor hun skulle fortælle, om det passede 

godt til dem ud fra det hun så i dagligdagen.  

 

Var det noget i tog meget til jer, eller var det måske ikke noget nyt der blev sagt? 

Jeg vil sige, der var faktisk ikke noget nyt der. Jeg snakkede om det bagefter, at skolen skulle 

stramme lidt op på kvaliteten af deres uddannelsesvejledning. Det syntes vi ikke, der kommer ikke 

rigtig noget nyt der. Der var de sgu ikke skarpe nok syntes jeg, for at være helt ærlig.  

 

Var de i erhvervspraktik en hel uge på en arbejdsplads? 

Jo vores børn var i erhvervspraktik i en uge.  

 

Det var noget som skolen opfordrede dem til? 

Ja det var en del af skoleprogrammet.  

 

Var det noget som hjalp dem, havde de en god oplevelse med det? 

De havde en god oplevelse med det begge to, det er ikke noget de er gået efter senere. De var 

dyrlæger begge to, så det syntes de egentlig var ret spændende begge to, og noget helt andet.  

 

Men ikke noget der gjorde dem klogere på deres valg? 

Nej slet ikke.  
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Du føler også selv de har opsøgt dig for rådgivning, det er ikke kun dig der har presset på? 

De har opsøgt mig mega meget med de der ting.  

 

Når de har skulle vælge uddannelse, du har lidt været inde på det, men hvad der er vigtigt – det 

faglige niveau har spillet lidt ind? 

Ja, yes. Absolut. Helt klart. Det har vi jo kørt med lige siden. Det var også vigtigt for os i valget af 

folkeskolen. Den skole der, er den med højst karaktergennemsnit i Hillerød Kommune.  

 

Så der er måske også lidt med noget prestige, kan man sige? 

Njaa jeg ved ikke om man kan kalde det prestige, det er mere bare at sikre sig, at børnene får et 

resultat der gør, at de kan vælge lidt mere frit, når de skal finde ud af, hvad fanden de skal være. 

Det er jo desværre sådan i dag, at det hele er sådan lidt karakterpræget. Jeg syntes jo, det ville 

være mega synd for dem, ligesom for fætter Christian der gerne vil ind og være læge på sjette år. 

Og jeg er sikker på, han ville være en super god læge, men han har måske bare lige været lidt for 

sløv i gymnasiet, ikke. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi fik indarbejdet i vores børn fra start af i 

folkeskolen, lige fulgte med og fik nogle gode karakterer. Så det blev lidt mere frit at vælge, at 

vælge fra flere hylder, når man skulle vælge uddannelse. Så det har ikke været noget prestige, 

men bare for at sikre sig, at ungerne, hvis de har evnerne, at har mulighed for at få det der niveau, 

så de kan komme ind, hvor de nu vil. 

 

Muligheden for videreuddannelse - der tænker jeg også på hvad du har sagt, med STX der åbner op 

for mange muligheder? 

Lige præcis.  

 

Hvad med sådan noget som det sociale? Var det også noget du tænkte over? 

Jeg synes det sociale miljø virkede meget bedre på STX end HHX, det havde vi jo lært fra Mathilde 

af. Så det var også derfor jeg foreslog Christoffer, at han skulle gå på det der STX. Så det betød 

også noget dengang jeg foreslog ham det, men jeg må sige, at han har fået nogle fine venner på 

HHX også, det har været fint nok. Men i første omgang har det været vigtigt, at de fik nogle 

ordentlige karakterer, så de kunne vælge fra alle hylder.  
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Hvad med beliggenheden af de uddannelser de nu kunne vælge imellem? Havde det meget 

betydning hvor skolen lå henne? 

Både og, Mathilde søgte jo også Espergærde. Det gav jo lidt sig selv Caroline, fordi det der STX valg 

… Mathilde søgte jo Espergærde, men hun fik at vide fra start – hun var jo påvirket af fætter 

Anders og Morten – men hun at vide fra start at det var et no-go, når man boede i Hillerød og lige 

op ad Frederiksborg gymnasie. Så på den måde har det aldrig været et parameter, vi skulle tage 

noget der var i kommunen.  

 

Og som du lidt har været inde på, din mening eller præference for hvad de har ville vælge, det har 

betydet noget for dem? De har taget det til sig? 

Ja.  

 

Hvem har du snakket med din i omgangskreds omkring uddannelsesvalget, der skulle tages efter 

9.? 

Jamen jeg har talt med Mette, vil jeg sige, og så med Helle og Birger.  

 

Okay så der har ikke været venner eller kollegaer indblandet? 

Nej, joo måske lige de to, tre nærmeste venner. Mine venner har børn i samme alder, så man 

kommer jo nok lidt til at tale om det. Så det har jeg nok også talt med dem om.  

 

Har du lagt mærke til at der i nyhederne har været snak om hvilke ungdomsuddannelser der var 

bedre eller dårligere at tage, nogle der talte for eller imod? 

Nej det har ikke rigtig. Jeg tror man lægger mærke til nyhederne, hvis der er noget om 

uddannelsesstederne i den periode, hvor ens børn skal vælge. Men jeg synes ikke rigtig, jeg har 

lagt mærke til, om der var vurderinger om, at det ene sted er bedre end det andet. Det har jeg ikke 

lagt mærke til.  

Heller ikke generelt hvad STX byder på, og hvad en erhvervsuddannelse byder på? 

Nej det har vi fundet ud af direkte med skolen. Det er ikke alle uddannelsessteder, der tilbyder 

samme linjer, så der har vi altid kigget direkte på den pågældende skole.  

 



 272/399 

Du har heller ikke bemærket kampagner der prøver at tiltrække flere elever til en 

uddannelsesinstitution? 

Nej.  

 

Når vi snakker nyheder, hvilke nyheder har du benyttede dig af? 

Det er både fjernsyn og aviser.  

 

Hvis i har skulle søge noget information, så har både du og børnene været inde og kigge? 

Ja det er hele familien, vi snakker ret meget sammen hele familien, og hvad de individuelle i 

familien gør. Mathilde er også inde over, når Christoffer skal vælge uddannelsessted og taler 

meget sammen om det til aftensmad, når vi er sammen. Så informationsflowet er ret stort i vores 

familie, vil jeg sige.  

 

Alle er involveret 

ja det er one big italian or french family  

 

De sidste spørgsmål handler mere specifikt om erhvervsuddannelser. Hvad vil du sige du associerer 

med erhvervsuddannelser? 

Det får mig til at tænke på sådan noget murer, tømrer, kok, smed, elektriker og sådan noget der. 

 

Er du bevidst om hvor mange der findes af dem? 

Nej det er jeg sgu ikke.  

 

Der er faktisk over 100 

Hold da kæft, jeg sad og lige tænkte – jeg ville have sagt 20. Ej hvor vildt. 

 

Hvad er dit indtryk af det faglige niveau på erhvervsuddannelser? 

Mit indtryk er desværre at det faglige niveau er lidt lavere, og det synes jeg er lidt ærgerligt, for 

hvis man bare er skidegod til det man gør, er det jo lige meget, om man bliver læge eller tømrer 

eller elektriker. Jeg synes, man hører nogle gange de historier, hvor der er en eller anden 10- eller 
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12-tals elev, der vælger at gå ud og blive tømrer eller håndværker. Det må være sjældent, eller det 

er ikke så tit, for når det sker, så bliver de hevet frem som sådan nogle historier. Vi har nogle 

venner med en søn, han er matematisk student, og så fandt han ud af bagefter, at det er sgu ikke 

det skal jeg, jeg skal være tømrer. Alle har tilbudt ham job, hvor end han er kommet i 

tømrerbranchen. Jeg tror simpelthen bare sådan, som verden er skruet sammen i dag, at hvis man 

først tager en gymnasial uddannelse, og så går ud og tager et erhverv bagefter, så er du 

edderbankende godt stillet. For så er der alligevel nogle ting .. man kan sige, han tager jo sådan set 

to uddannelser, det er jeg godt klar over, men han eddermanme godt rustet, han bliver verdens 

bedste tømrer en dag. Så svaret på dit spørgsmål er desværre, at jeg har fornemmelse af, at det 

faglige niveau er lavere, men det skulle det sådan set ikke være. Ellers skulle man først starte på 

de faguddannelser, når man har gået to år ekstra i skole. Lidt ligesom det engelske, amerikanske 

system hvor alle går i college, og så når man går ud af college, så kan man se. Så er de lige 

deromkring de 17-18 stykker.  

 

De er faktisk begyndt at begynde at rådgive dem i gymnasiet, så de ikke kun vejleder i 

videregående uddannelser, men også vejleder i erhvervsuddannelser 

Ja lige præcis, og det tror jeg bare er det rigtige. Det vil jeg fandme håbe, fordi vi kan jo ikke være 

skrivebordstosser alle sammen.  

 

Hvad med det sociale miljø, hvad er dine tanker omkring det på erhvervsuddannelser? 

Jeg tror sgu det er godt, det tror jeg egentlig er det samme. Det sociale miljø om du går i 

gymnasiet, HHX eller erhvervsuddannelse. Der foregår en omgangskreds på sådan en skole som er 

mega sund for de unge mennesker. Og det tror jeg vil være det samme.  

 

Hvad ved du om mulighederne for videreuddannelse? 

Ikke andet end at jeg ved det er muligt, jeg ved sgu ikke så meget om det. Det har jeg ikke rigtig sat 

mig ind i, fordi der er ikke nogen af børnene, der har valgt den vej.  

 

Og du havde heller ikke indtrykket af at det ville være den bedste vej for dem? 
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Jo for fanden, hvis de havde været gode til de fag, hvor de ligesom godt kan lide at bruge 

hænderne og sådan noget. Men når begge hoveder bliver smidt på kontoret i husgøring og sløjd, 

hvad fanden skal jeg så gøre Caroline haha.  

 

Ja der manglede måske lidt nogle praktiske evner 

Vores familietradition er, at alle skal have 4 i håndarbejde, det har de fået haha.  

 

Hvad med lønningsforhold som en erhvervsuddannet? 

Det tror jeg faktisk, det vægter jeg ikke specielt højt, fordi du kan være en skidegod tømrer og en 

skidedårlig læge. Det har sgu noget at gøre med, hvor god man er, til det man laver. Det tænker 

jeg ikke på det der. Jeg går ikke og tænker, at erhvervsuddannelser giver lavere løn, så det skal 

man holde sig fra, overhovedet. For det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt.  

 

Hvad med jobmuligheder og jobsikkerhed? 

Jamen der er så mange jobmuligheder i erhvervsuddannelser, det er det vi kommer til at mangle, 

er mit indtryk. Så der må være rigtig gode jobmuligheder. 

 

Er jobmuligheder også noget du har tænkt over, når du har rådgivet Mathilde og Christoffer? 

Nej ikke ift. den gymnasiale uddannelse. Det er noget vi diskuterer lidt nu med videregående. Men 

jeg ser lidt på det, som at det vigtigste er, altså formålet med videregående uddannelser er at lære 

og lære, og forholde sig kritisk til ting og sager. Men det er da noget man skæver til, det er det da. 

Men ikke på gymnasieniveau, det ville jeg ikke gøre.  

 

Hvad med arbejdsvilkår som en erhvervsuddannet?  

Det har jeg sgu egentlig ikke rigtig tænkt over ift. børnene, men der er en chance for at man bliver 

hurtigere slidt. Man bliver fysisk slidt hurtigere med det der, og det skal man selvfølgelig have i 

mente.  

 

Nu nævnte du det med prestige, at det ikke havde den store betydning, men at det mere er det 

faglige niveau der fylder. Men hvordan opfatter du prestigen omkring de forskellige uddannelser? 



 275/399 

Der er helt klart noget prestige der, som er misforstået af de unge mennesker, synes jeg. Helt 

klart, der er prestige i om det er STX eller HHX eller HTX. Og så er der prestige i de forskellige 

skoler, om man går på Rungsted eller man går på Frederiksborg eller man går på Espergærde, 

hvilket jeg synes er fuldstændig misforstået. Men det opdager de jo først de unge mennesker, når 

de tørner sammen på en videregående på CBS, eller hvor det nu er. Men der er desværre alt for 

meget forkert prestige i det der. Men jeg oplever det ikke rigtig blandt forældre, jeg oplever det 

mere blandt børnene. Hvilket er mega trist.  

 

[Fortæller lidt om hvad opgaven handler om] 

Det er lidt synd for de unge mennesker, at det er så tidligt at det sker, der i 9. klasse. Det er 

ærgerligt med de erhvervsuddannelser. Nogle gange føles det lidt som om, det er plan B, for dem 

der ikke gjorde det så godt i skolen.  
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Bilag 12: Transskription af informant 8 

Kan du fortælle, om de uddannelser du har, og hvad du gjorde efter folkeskolen? 

Ja det kan jeg godt, jeg gik ud af 9. klasse.  

 

Og hvor var det henne? 

Nede på Nykøbing Falster. Så kom jeg i lære som smede nede i Nykøbing. Jeg gik i skole langt ude 

på landet, og så kom jeg i lære i Nykøbing Falster som klejnsmed.  

 

Nogle uddannelser du har påbegyndt, men som du ikke har afsluttet? 

Nej.  

 

Du har ikke taget nogen uddannelse efter klejnsmed?   

Ja så har jeg dygtiggjort mig med svejsecertifikater.  

 

Okay så du har taget nogle supplerende fag? 

Jaa nogle kurser, nogle svejsekurser. I Glostrup og ude i Ballerup på den skole derude, en teknisk 

skole. Der har jeg taget mine svejsecertifikater gennem tiden, de skal fornyes hvert tredje år. Det 

er det, jeg har bedrevet.  

 

Hvad er det så du laver i dag? 

Jeg laver det samme med fjernvarme, jeg laver i fjernvarme. I København, Helsingør rundt 

omkring. 

 

Hvad er det, din titel er? 

Jeg er stadigvæk smed og certifikatsvejs. Rørlægger. Jeg er jo ikke så meget klejnsmed, jeg er mere 

rørlægger.  

 

Hvad med dengang du gik i skole, kunne du godt lide at gå i skole? 

Det var ikke så godt at gå i skole. Jeg kunne ikke rigtig finde min plads i skolen, jeg blev mobbet 

meget. Og for at gøre mig interessant, skulle jeg lave en masse ballade. Så jeg var klassens klovn. 
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Og ballademager? 

Og ballademager. Det var jeg, så fik jeg opmærksomhed på den måde. Og der var nogle, der gav 

mig respekt agtigt. Jeg har fortrudt rigtig mange gange, fordi jeg har fundet ud af efterfølgende, at 

hvis bare jeg havde hørt en lille smule efter, så havde jeg jo fået nogle finere karakterer. Selvom 

jeg aldrig har fået læst en skolebog gennem, så har jeg mine gamle karakterbøger endnu. Så inden 

jeg skulle til eksamen sad jeg bare og kiggede lidt på det, jeg kiggede mere på det end jeg satte 

mig ind i det. Så gik jeg til eksamen, og jeg fik 6-taller, jeg fik 7-taller, jeg fik 8-taller og 9-taller. Der 

kan man så sige bagefter, at det var nogle fine karakterer at få, uden at have gjort en skid ud af 

det. Hvis nu jeg bare havde gjort en lille smule ud af det, så havde jeg havde fået meget højere fine 

gode karakter.  

 

Har du oplevet ikke at kunne få det job du gerne ville have, pga. du ikke havde de rigtige 

karakterer, eller kunne tage en bestemt uddannelse? 

Nej det synes jeg faktisk ikke. Det synes jeg ikke.  

 

Så du har været glad for den vej du er gået? 

Ja det synes, jeg har altid godt kunne lide mit arbejde, og bruge mine hænder. Det der med at 

komme ind og sidde på et kontor, det tror jeg ikke rigtig er noget for meget. Men jeg kan ikke sige 

det, for jeg har ikke prøvet det. Men jeg haft det meget godt. 

 

Hvad med Gib har hun det godt i skolen? 

Jeg tror det har været en hård kamp for hende, at komme fra Thailand og komme herop. Men jeg 

synes, hun har gjort det godt, og det er fantastisk, som hun er kommet igennem med det danske. 

Det er også begyndt at give pote, at hun forstår systemet i skolegangen. Så kan man også mærke 

på hendes karakterer, det er blevet bedre nu.  

 

Hun har også fået nogle gode venner? 

Der synes jeg nok det halter lidt, jeg kunne godt tænke mig hun havde nogle flere venner. Hun har 

ikke rigtig nogen venner. Det kan også godt være det går meget godt, men jeg synes ikke, hun har 

så meget omgangskreds med de venner eller kammerater efter skoletid. Om det er normalt i dag, 
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det skal jeg ikke kunne sige. Dengang brugte man ikke så meget computer, man er sammen over 

computeren og telefonen.  

 

Har hun været inde og snakke med en uddannelsesvejleder, er det noget du har hørt lidt om? 

Jeg har hørt lidt om det. Og efterfølgende så skolesamtale, om hvad der var godt for hende. Og vi 

blev enige om, at det der var godt for Gib er, at hun går i 10. klasse derinde ved kødbyen. For der 

kan hun så blive, hvis hun vil være sosu-assistent bagefter. Det tager man også på den skole der.  

 

Og er det noget hun selv har fundet på, hun godt kunne tænke sig, eller er det noget i har snakket 

om sammen?  

Vi har snakket med hende omkring hvad hun gerne vil, og hun vil gerne være sygeplejerske. Og det 

kan hun blive gennem først sosu-hjælper og så sosu-assistent, og så kan man derefter blive 

sygeplejerske. Og den 10. klasse har ekstra fokus på pleje af borgere, så på den måde kan hun 

snuse lidt til, om det er noget for hende eller ej.   

 

Hvad med beliggenheden af skolen, det var mere hvad skolen havde at byde på? 

Ja mange 10. klasser er tættere på, men denne her var det bedste valg ift. hvad hun gerne vil. Og 

så langt er det heller ikke, hun skal tage toget ind til København. Og så tror jeg, uden jeg ved det, 

hun har et håb om at finde nogle nye gode venner derinde også. Jeg tror også hun skal den vej, i 

stedet for Line som er sygeplejerske og tog gymnasial. Men det danske sprog er stadigvæk en 

udfordring for Gib, det er klart. Hun er heller ikke den mest boglige type, så ved den vej kan hun 

arbejde sig op til at være sygeplejerske, i stedet for at læse sig op. Det tror jeg er en bedre løsning 

for Gib i stedet for at hun skal tæskes igennem nogle fag i gymnasiet som oldtidskundskab, historie 

og latin, som hun aldrig nogensinde kommer til at bruge. Så hellere have nogle fag, som hun synes 

er sjove, og hun kan bruge rent praktisk. 

 

Var det mest din rådgivning eller i samarbejde med uddannelsesvejlederen? 

Det har kun været, hvad vi har snakket om herhjemme. 

 

Hvor meget føler du, at i har fået ud af uddannelsesvejledningen? 
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Jeg har ikke været til møde med hende, men hun har hjulpet hende med, hvordan hun søger ind. 

 

Hvad med erhvervspraktik, har hun været det? 

Ja det har hun været, der var vi inde og finde noget på Amager hospital oppe på en afdeling med 

noget mave-halløj. Det var ikke noget de var vant til, men de kunne godt se at det var en god ting 

at gøre, så oversygeplejersken ville godt gøre det. Hun var inde som sygeplejerske.  

 

Var det en god oplevelse for hende, tror du? 

Det er ikke noget der har skræmt hende væk, til at søge videre den vej, kan man sige. Hun er 

blevet nysgerrig på selve faget, det der med at hjælpe andre.  

 

Så det har hjulpet hende? 

Ja.  

 

Og hvad med brobygning, hvor man er på nogle ungdomsuddannelser i nogle dage? 

Ja det har hun været.  

 

Hjalp det hende med at finde ud af hvad hun kunne lide, og ikke kunne lide? 

Ikke rigtig. hun har været ude, men nu da hun allerede har et mål om at være sygeplejerske … 

 

… så har det ikke været så relevant? 

Nej.  

 

Hvad med lærerne i klassen, har de hjulpet til skolehjemsamtalerne? 

De nævnte i hvert fald hvad de anbefaler, at hun skulle tage 10. klasse. Så har de været lidt med 

på sidelinjen. De kom med nogle anbefalinger, som vi også har lyttet til. 

Føler du Gib selv har opsøgt jer for at få rådgivning, eller er det mere jer, der har igangsat 

samtalen? 
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Jeg synes egentlig hun har været meget god til at snakke om det, men det går lidt begge veje. Hun 

har i hvert fald snakket lidt om det. Hun har selv sendt ansøgningen, så hun har selv været 

opsøgende.  

 

Er der noget hvor du har tænkt, du skulle være bevidst i hvordan du rådgav? Hvor der er nogle 

meninger du har haft, men som du ikke ville sige? 

Altså vi har tænkt at 10. klasse ville være det rigtige for hende. Det var Gib ikke helt med på i 

starten, det var hun meget fornærmet over. Men med tiden tror jeg godt hun har indset, at det er 

det rigtige at gøre. Men når jeg har hjulpet med lektierne, har jeg kunne se, hvilket niveau hun er 

på. Og til at starte med ville hun gerne i gymnasiet, men det faglige niveau, hun ville måske godt 

kunne klare det, men gymnasiet er ikke bare noget, man lige gør. Det kræver meget bogligt, og der 

er mange afleveringer. Så når Gib ikke ligefrem jubler over at skulle lave lektier, så tænkte vi, at 

det var måske ikke det rigtige. Hun ville måske kunne klare det, men vi vil heller ikke have hun skal 

knække halsen på det. Det skal helst være en succeshistorie. Så Gib er lidt mere en praktisk type, 

hvis man kan sige det, end en boglig type. Det er min vurdering.  

 

Så når hun har skulle vælge uddannelse, har du kigget på det faglige niveau, hvad der var 

passende til hende? 

Ja, det ville ikke være forsvarligt på nuværende tidspunkt at give hende en gymnasial uddannelse, 

selvom det måske er normen. Det skal også give mening. Man skal ikke gøre det, bare fordi det er 

normalt at gøre det.   

 

Hvad med det sociale miljø, er det noget du har tænkt på ift. 10.? at det kunne være godt at 

komme der, og få nye venner, sagde du lidt Jan? 

Jamen jeg håber på, at hun finder nogle rigtige gode venner derinde. Det betyder helt sikkert 

noget, at man kommer i en klasse, hvor man føler, man kan være med. Så vi har ikke talt så meget 

socialt miljø, og så alligevel har det ligget lidt i underbevidstheden ift. at hun skal i hvert fald ikke X 

ift. udfordringer. 

Du føler også din mening eller præference har betydet noget for hende?  
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Ja det føler jeg, jeg føler hun har lyttet. Der har hun trods alt haft tiltro til os. Vi har prøvet at 

forberede hende på, at hvis det er gymnasiet er det direkte hjem fra skole med fire afleveringer 

om ugen, og hun skal have alle mulige fag, som hun måske ikke synes er spændende. Og ens 

gymnasiesnit har jo også betydning for, hvad man kan efterfølgende.  

 

Ja så der er også lidt med mulighederne efter? 

Netop, mulighederne efterfølgende. Så hvis du har et dårligt snit, så har du færre muligheder for 

hvad hun kan vælge af uddannelse. Så er hun lidt låst ift. den, plus at hvis hun allerede ved nu, at 

det er sygeplejerske hun gerne vil, så er det dumt at hun spilder tre år i gymnasiet, hvis du ved, at 

du skal være sygeplejerske. Så hellere gå den vej med det samme, i stedet for at, i gåseøjne, spilde 

tre år på at læse latin og naturgeografi osv. Så hellere bruge et år i 10. klasse og læse direkte til 

sosu-hjælper.  

 

Har i snakket om det med at der er prestige i nogle uddannelser? Hvordan det bliver opfattet? 

Vi har snakket lidt om hvad normen er, og det var Gib måske også lidt påvirket af i starten. Fordi 

hun hørte jo også, at alle i hendes klasse sikkert talte om, at gymnasiet var det rigtige, at det er det 

alle gør. Men vi har prøvet at sige, at der sådan set ikke noget der er rigtigt eller forkert. Det 

handler om den vej, der er rigtig for en. Så er det lige meget hvad normen gør, eller hvad andre 

folk synes. Det er vigtigste er, at man er glad for sig selv og har en god hverdag. Så hvis man ikke 

har en god hverdag i gymnasiet, så er det ikke det rigtige jo. Så det har vi snakket meget om.  

 

Dem du har snakket med ift. valget har så været Nicolas og Line primært? 

Ja.  

 

Har der været andre, du har snakket med? 

Det synes jeg ikke rigtig, næ.  

 

Har du bemærket i medierne fx i fjernsynet eller aviser, eller hvad du nu benytter dig af, at de taler 

for eller imod nogle uddannelser? 
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Jeg har bidt meget mærke i, og det kommer heller ikke bag på mig, at vi mangler håndværkere. 

Det mangler vi. Det tror jeg vi har meget meget hårdt brug for. Og jeg har også prøvet at påvirke 

Gib til at blive maler for eksempel. Men det har vi helt udelukket, der er kun en ting, og det er 

sygeplejerske.  

 

Der er interessen? 

Den ligger inde i sygehuset. Jeg har ellers sagt at det med at blive maler, det skal man ikke kigge 

skævt til, for de tjener mange penge. Inde i fx København hvor de går og maler for en mester der, 

de har en rigtig rigtig fin løn. Det har de.  

 

Så løn har også været lidt vigtigt når hun skulle vælge? 

Nej jeg ville ikke sige det er vigtigt, men det var måske bare for hende til at kigge på nogle andre 

grene også. Lønnen det er ikke så vigtigt. Det er mere vigtigt, at man er glad for det man skal. Der 

er ikke nogen hemmelighed at Gib har Line som et kæmpestort forbillede. Så når Line er 

sygeplejerske, tænker Gib, at det skal jeg så også være. Så derfor prøver vi at åbne op for, at 

sygeplejerske ikke det eneste man kan være, der er også andre jobs. Men nu har hun trods alt 

været i praktik i det, og vælger en 10. klasse der har fokus på sundhedspleje.  

 

Ift. det med nyhederne, når du har set det med manglen på erhvervsuddannede, hvilke medier er 

det du bruger? 

Jeg hører mest radio. Når jeg kører til og fra arbejde.  

 

Der hvor i har søgt information, når hun har skulle vælge, hvor har i været henne og kigge? 

Vi har ikke på den måde været inde og kigge, hun har selv kigget på uddannelsesguiden.  

 

Skolens hjemmesidens har i vel nok kigget på, for 10. klassen? 

Jeg tror hendes uddannelsesvejleder på skolen har fortalt om 10. klassen, det er ikke noget vi har 

fundet. Det er faktisk hende selv der kom hjem og fortalte, at der var den her skole.  

Så har jeg nogle sidste spørgsmål om erhvervsuddannelserne. Hvis jeg siger erhvervsuddannelser, 

hvad er så det der popper op? 
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Jamen i gamle dage var en erhvervsuddannelse for dem der ikke fik så høj karakter, var det ikke 

sådan det var? 

 

Det er fra din tid, så det ved du. 

Ja det er fra min tid, men sådan er det jo nok ikke mere. Men der er mange, der vælger dem fra jo, 

som der ikke vil være beskidt på hænderne og på tøjet. Og i stedet vil sidde ved et skrivebord med 

en stor computer hele tiden ikke. Jeg synes det er sørgeligt. Jeg tror der bliver gjort for lidt for at 

vise, at det kan være en god vej at gå. Der er mere prestige i at tage den anden vej. Det er godt for 

forældre at de kan sige, at ”min lille Ulrik han blev revisor”, eller ”nu er han reservelæge på 

Glostrup”. Det er skidegodt det der, når man sidder med sin rødvin om aftenen. Men det der med 

at fortælle, at nu er han startet som arbejdsdreng eller nu kommer han i lære mekaniker eller 

tømrer, det kommer man hurtigt henover. De vil helst ikke snakke om det, og det synes jeg er 

ærgerligt, for alle mennesker har en funktion for at få tingene til at køre. Der er ikke nogen, der 

kan undværes.  

 

Hvordan tror du det faglige niveau er i dag? 

Det ved jeg jo ikke, jeg tror man skal have lidt højere karakterer, end da jeg blev smed.  

 

Så du har ikke et dårligt indtryk af det faglige niveau? 

Nej det har jeg ikke. Man skal høre efter og følge med, for at klare sig, det skal man. Men omvendt 

er der også hjælp til dem der er vindskudte eller hvad man skal kalde det. Det er sted hvor de kan 

få hjælp til at komme igennem det. Det kan godt være der er nogle mennesker, som er dårligt 

bogligt begavet, men så er de nogle fantastiske håndværkere. Det ser man mange gange, at dem 

der bliver skubbet fri fra det boglige ræs, og kommer væk fra skolen, og kommer ud og tømmerer, 

svejser, skærer osv. Så kan man pludselig sige hold da op, fordi de er meget dygtige.  

 

Lønningsforholdet som en erhvervsuddannelse, der lød dit indtryk positivt? 

Ift. akademisk uddannelse, i nogle felter men ikke i nogle andre felter. Det er sådan lidt op og ned, 

det mener jeg det er.  
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Hvad med det sociale miljø på erhvervsskolerne, er det godt eller? 

Det mener jeg det er. Jeg tror det er meget godt. 

 

Der er ellers snak om at det her med at være i skole i en kort periode, og så komme ud i praktik, 

kan gøre det svært at få nogle venner i klassen. 

Jamen omvendt har man også noget at snakke om, når man kommer tilbage. Så har man nogen at 

dele de opgaver, man har lavet. Det kan måske også være med til at finde ud af, under 

uddannelsen, om man sidder på den forkerte gren.  

 

Man kan måske også have et godt miljø, der hvor man er praktik? 

Ja det kan også være fint.  

 

Hvad tænker du om arbejdsvilkårene når man tager en erhvervsuddannelse? 

Jeg synes arbejdsvilkårene i dag er fine, ift. da jeg stod i lære. Sådan med regler, sikkerhed, mange 

forskellige ting er blevet meget meget bedre. Arbejdsgiverne accepterer mere at man skal have de 

ting, der skal bruges til de forskellige opgaver. Der er ikke noget med, at det springer man over, 

fordi man gerne vil spare nogle penge. Det synes jeg er blevet meget mere acceptabelt. Det skal 

man ikke slås over.  

 

Det er også nogle der måske gør arbejdet lidt mindre hårdt? 

Ja lige præcis, forskellige løfteredskaber.  

 

Ja for der har været snak om at man bliver mere slidt ned som erhvervsuddannet, end hvis du 

sidder på kontor.  

Jo jeg er slidt meget ned nu, kan man sige, efter mine 40 år i arbejdsmarkedet. Jeg har fået 

slidgigt, men man skal jo heller ikke … det der stillesiddende arbejde ved computere, hvor man 

sidder og kigger ud i den blå luft, det er jo heller ikke godt. Det gør ikke noget at man har et hårdt 

arbejde, bare man har nogle hjælpemidler til at hjælpe sig. Det er det, der har været problemet i 

min ungdomstid. Vi brugte kroppen forkert mange gange, og løftede. vi har fået nogle bedre ting 
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til at løfte, og fået biler med kraner til at løfte. Det er blevet meget mere acceptabelt at undgå i 

dag, end da jeg var ung. Der skulle vi selv kæmpe med det, og ødelægge sig selv.  

 

Mit sidste spørgsmål er så indtrykket af jobmulighederne og jobsikkerhed? Som du sagde, man ved 

der er mangel på erhvervsuddannede?  

Jobmulighederne er rigtig gode, der er allerede nu brug for elektrikere, smede VVS’er, tømrer, 

mekanikere f.eks. Der er brug for rigtig mange, så det er også derfor der bliver gjort så meget 

reklame ude på skolerne om at vi vil gerne se at få udannet nogle lærlinge, og få nogle elever ind. 

Og få forklaret dem og fortalt dem, at det kan faktisk være en rigtig god vej at gå. Selvom man 

bliver håndværker og ganske almindelig arbejder, så er der jo også en videre gren inden for vores. 

Så det har altid været rigtig godt at tage en håndværksmæssig uddannelse, og så bygge videre på 

den, og derefter komme op og sidde og lege med computere ved skrivebordet, hvis man vil det. 

Da jeg stod i lære, der skulle du have en mekaniker, smed eller elektriker uddannelse for at blive 

maskinmester, og så skulle du ud og sejle. I dag behøver du ikke have den der håndværksmæssige 

uddannelse for at blive maskinmester. Der kan du sidde på en skolebænk og læse dig til hvordan 

du skal gøre det, og der er der mange der synes ikke er ret godt. Vi har mange gange nogen, som 

kommer ud og skal fortælle hvad vi skal lave for dem. Og vi kan meget tydeligt mærke, at de aner 

ikke hvad de snakker om. De spørger næsten ind til om vi kan hjælpe dem, bare at lave det. Det er 

ikke altid noget man kan læse sig til.  

 

Du nævnte reklamerne fra skolerne, kan du huske hvem der står bag dem? 

Nej det kan jeg sgu nok ikke rigtig.  

 

Fx kan jeg sige at byggeriets uddannelser har lavet nogle kampagnefilm 

Jeg tror jeg har set nogle af dem, jeg kan ikke rigtig huske det. Jeg har mest bare set i TV, at 

politikerne siger at vi mangler og kommer til at mangle erhvervsuddannede.  

 

Kan du huske om reklamerne kommunikerede på en god måde omkring erhvervsuddannelserne? 

Jeg tror nok det kunne gøres bedre, og så skulle det komme ud til eleverne som skal i gang med 

uddannelsen. Det er muligt, at eleverne kunne komme på besøg på skolen.  
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Hvad synes du er de bedste ting man kan kommunikere omkring erhvervsuddannelser, for at få 

flere til at vælge dem? 

Det kunne måske godt være i stedet for at komme i erhvervspraktik, så kunne det være man skulle 

tage en lærer ud på en teknisk skole, og tage nogle klasser ud, og have en uge på en teknisk skole. 

Og så have et par dage i tømmeriet, og et par dage med elektrikeren. Så havde alle mulighed for at 

møde nogen som er i gang med sit første trin eller andet trin, som der var med og havde teori og 

havde undervisning med dem fra skolen. Sådan så de kan mærke det med deres hænder. De skal 

prøve det, de skal ud og lugte savsmulden. På den måde vil du komme med dine kammerater og 

lugten mulden uden at blive påvirket af dine forældre. Du kan tydelig se på sådan nogle unge 

mennesker, om de bliver fanget af det eller ej. Det sker, jeg skulle til at sige inden for fire timer.  
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Bilag 13: Kodning forældreinterviews  

Informant Uddannelsesbaggrund 

Informant 1 Og så har jeg taget, hvad hedder det - matematisk, biologisk 
studentereksamen. Og så startede jeg faktisk på den uddannelse min 
datter hun kører med lige nu. Altså HA, altså hvad hedder sådan noget - 
erhvervsøkonomi erhvervsjura […] Og så søgte jeg ind på den ét-årige 
studenter-HH. Det kunne man jo tage dengang. Så da, den tog jeg så. 
Handelsskole, altså ja. Den ét-årige der.  
 
Så hoppede jeg jo så videre inden for den finansielle sektor der. Jamen 
man kan jo godt sige, at jeg kom jo i lære i banken. Og der har jeg jo så 
taget noget bankskole, finansdiplom-uddannelse, og så har jeg så i mit. Så 
tager man jo løbende nogle kurser og sådan noget, men så har jeg så her 
de seneste år. Der har jeg taget noget eksamineret formuerådgivning, 
som er meget intenst forløb på et år og på finanssektorens 
uddannelsescenter. Og jeg er lige startet op på forsikringsakademiet. Så 
der har jeg 1,5-2 år foran mig med det.  
 

Informant 2  Jeg har taget en, først tog jeg en studentereksamen. Jeg gik ud af 
folkeskolen i 9. klasse, så tog jeg studentereksamen, så gik jeg på 
teknikum, ingeniøruddannelse i 2,5 år, men gjorde den ikke færdig. Og så 
startede jeg på den ét-årige HH og tog den, gik i lære, jeg er 
kontoruddannet, så har jeg taget en HD i økonomistyring. 

Informant 3  Ja. Altså jeg har jo en gymnasial uddannelse, og så efterfølgende, er jeg jo 
så kontoruddannet. Og inden for shipping. Men det er vel mere eller 
mindre bare kontoruddannet. Så gymnasiet og så har jeg den der 18 ugers 
HG eller hvad man skal sige, inden jeg så kom på kontor i 
shippingbranchen.  

Informant 4  Jamen jeg har jo 10. klasse. Og så har jeg, og så er jeg jo blevet uddannet 
for mange år siden i noget, som hedder hjemmehjælper. Det er jo en 
egentlig en gammel uddannelse, som egentlig er forældet. Kan man 
egentlig sige. Det er det, jeg har.  
 

Informant 5 Jeg er student, gymnasial student, og startede på handelshøjskolen, hvor 
jeg læste til korrespondent i engelsk og spansk og fandt ud af, at det var 
ikke lige det, jeg skulle. Så tog jeg nogle suppleringsfag, så jeg kunne 
komme på sygeplejeskolen. Så jeg er i dag sygeplejerske. Men har så 
færdiggjort min engelsk korrespondent uddannelse, som jeg blev færdig 
med samtidig 

Informant 6  Jeg har det man kalder en mellemlang teknisk uddannelse, det vil sige jeg 
er miljøtekniker. Og det bliver man ved at først at tage en uddannelse 
som laborant, som jeg har gjort, som er to år. Og bagefter er det på 
teknisk skole i halvanden år. Så er det er 3,5 år. En mellemlang teknisk 
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uddannelse. Laborant læste jeg i Hillerød, og miljøtekniker læste jeg i 
Slagelse.  
 
[spørger ind til om han gik i gymnasiet forud for det] 
Jep. Det var i Hillerød. 

Informant 7 Jeg har taget handelshøjskolen efter 9. klasse, det der hedder HHX i dag. 
Så jeg har HHX efter 9. klasse og så har jeg CBS Cand.merc.(fir), tror jeg 
den hedder i dag.  
 
Jeg er den første der har taget en gymnasial uddannelse. Så det er jeg 
meget glad for, det var jeg meget glad for at jeg blevet lidt skubbet lidt 
frem for at gøre.  
 

Informant 8  Jeg er stadigvæk smed og certifikatsvejser. Rørlægger. Jeg er jo ikke så 
meget klejnsmed, jeg er mere rørlægger.  

 

Informant Rådgivning om uddannelsesvalg (hvad er vigtigt for forældrene) 

Informant 1 […] Uden at vi har påvirket hende og sagt, argh men vi synes, at du skal 
tage det, fordi det er der gode penge i, eller du skal tage det, fordi der er 
der bedre jobmuligheder. Altså det har vi simpelthen valgt ikke at gøre, 
fordi det er jo hende, der skal læse, det er hende, der skal have ejerskabet 
for det og det er jo hende, der skal synes, at det er sjovt, og hende der 
skal arbejde med det - måske ikke resten af livet, det er jo ikke altid sådan, 
man kommer til det, men du ved. 
 
[…] Og det var faktisk hende selv, altså både Søren, altså Søren har 
handelsskolen, jeg har begge, så jeg var jo altså, der har vi heller ikke 
påvirket nogen steder, så da hun kom og så sagde gymnasiet - wow - fedt, 
nå, jamen så tager vi det.  
 
[…] Men du ved, det er jo, man skal fandme også passe på med at påvirke, 
så der har vi egentlig bare trukket snablen ind. Og så besluttede han sig 
for at tage på gymnasiet. Han tog også 10. klasse og fandt så ud af der, at 
det var, at han fastholdt gymnasiet, og det gik også rigtig fint, og han var 
glad for det, og jeg tænker egentlig også, at det var den rigtige hylde for 
ham.  
 
Sådan man ligesom kunne understøtte sit barn eller sige, jamen hvad 
tænker du om det. Altså prøve ligesom at udfordre dem, de bare vælger, 
fordi jamen, dem jeg hænger ud med i frikvartererne, de skal på 
handelsskolen, og så skal jeg også på handelsskolen, eller hvad nu det 
måtte være. Fordi det kunne det jo godt nogle gange. 
 
Jeg tænker, at Christian han vælger ligesom de store har. Det har vi jo 
selvfølgelig snakket med ham om, jamen det behøver du jo ikke. […] Det 
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er jo lige så godt at tage alle de andre uddannelser. Du skal bare kigge på, 
hvad kunne du tænke dig at uddanne dig til, og så skal du selvfølgelig tage 
den ungdomsuddannelse, der ville være mest smart at tage i halen af det. 
 
Altså jeg har ikke nogen ambitioner på mine børns vegne, andet end jeg 
håber, at det får et godt og lykkeligt og sygdomsfrit liv. Så de, du ved alt 
det der, men det her med, at ved du, hvad, jeg er sgu ligeglad med, om de 
bliver bibliotekar eller skraldemand. Alle jobs er jo vigtige, for ellers så 
fandtes de ikke. Og det vigtigste for mig, det er sgu egentlig bare, om det 
så er noget de læser sig til, eller hvad skal man sige, hvad hedder sådan 
noget, autodidakt, eller det der med, at man går i fysisk lære, eller hvad 
hedder sådan noget? Det er jeg sådan set ligeglad med. Og om de får 
store lønninger eller ikke store lønninger eller hvad. Det er jeg 
fuldstændig ligeglad med. 
 
Og det vigtigste, synes jeg også, for dem, og det er det, jeg sådan prøver 
at skubbe over på deres banehalvdel. Det er sgu ikke, fordi jeg vil frasige 
mig noget ansvar, men ansvaret er jo egentlig deres. Det er jo, at de tager 
ejerskab for det, de går i gang med, fordi det er jo deres fremtid. 
 
Altså det vigtigste det er, at vores unge mennesker, vores børn, vores 
kæreste eje har det super godt. Og så, altså vi glæder os jo over, at ja - det 
kan sgu være hvad som helst. Bare det går dem godt ikke? 
 

Informant 2  Altså for mig har det været vigtigt, at de valgte det, de havde lyst til. Frem 
for at de, altså, hvis de havde lyst til at arbejde i butik resten af deres liv, 
og ikke tage hverken en gymnasial uddannelse eller en videregående 
uddannelse, så havde det været fint for mig. Det skulle bare været noget, 
de gerne ville. Fordi at jeg har det lidt sådan, at ændrer ens behov sig 
senere, jamen så flytter man sig bare. Så man skal gå meget efter det, 
man vil nu og her. I stedet for at gå efter og, jamen et eller andet, man 
drukner i og sige, jeg vil være jurist, fordi så kan jeg komme ud og tjene 
mange penge, og det er klogt og det, altså, men jeg gider det egentlig 
ikke, men det vil være sikkert. Sikkerhed. Og den, den tror jeg bare ikke 
på. For det siger ens egen erfaring. 
 
[…] men så var igen tilbage ved, jamen vælg efter interessen, så du 
kommer godt igennem det. 
 
Altså det har været vigtigt for mig, at de ikke valgte en studentereksamen, 
fordi jeg havde den.  
 
Så i forbindelse med at diskutere ungdomsuddannelse, så har jeg bare 
prøvet på at gøre dem klart, at altså de giver jer ikke et job på højere 
niveau at tage en studentereksamen, end hvis I kommer ud af 10. klasse. 
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Så skal I ud at have en anden uddannelse bagefter. Så det er nok det, vi 
har snakket om. Og det er de udmærket bevidst om. 
 
Det eneste vi sådan har presset lidt på med det er, at vi har prøvet på at 
gøre dem opmærksomme på, at man kan også tage en håndværksmæssig 
uddannelse. Man kan også blive tømrer og så blive ingeniør bagefter, hvis 
det er det, man vil. Eller bliver tømrer og blive møbelsnedker, hvis det var 
nu var Anne, eller sådan et eller andet. Man behøver ikke at tage en 
studentereksamen. 
 

Informant 3  Altså så for os er det meget vigtigt, at hun ligesom får muligheden for at 
kunne vælge frit ved at gøre et godt stykke arbejde. Og det har vi også talt 
en del om, hvor vigtigt det er med en uddannelse, så man ligesom har 
mulighederne for at vælge.  
 
Så jeg synes, jeg ville prøve, eller prøve at præge hende til at tage en 
videregående uddannelse, sådan så hun får flere muligheder fremfor bare 
at blive kontoruddannet.  
 

Informant 4  Det finder de egentlig selv ud af. Jeg prøver selvfølgelig på at hjælpe dem, 
hvis de sådan er helt lost.  
 
[…] Og har vi jo så snakket om hjemme også. Og så har vi fundet ud at, at 
det syntes vi jo så, at det lyder fornuftigt. Og ellers så synes jeg, at de selv 
har været meget opmærksomme på, hvad de gerne ville. […] Og så er det 
jo bare det vi har sagt, jamen det, det er da bare helt i orden, og så har 
hun gjort det. 
 
Altså det, der har været vigtigt for mig, det er, at de vælger en 
uddannelse, som de synes, de kan se dem selv i. Det hjælper jo ikke at 
sige, at jeg synes, at, ja jeg synes, at I skal være det her, hvis det er sådan, 
at de ikke har lyst til det. Så har de selv fundet ud af, hvad de gerne vil 
være. 
 
Det der er vigtigt det er, at de har noget at lave. Tænker jeg lidt.  
[…] Så er jeg egentlig ligeglad med, om de skal have to eller tre ting, de 
skal i gang med, inden de kommer til den rette hylde, eller om de har en 
eller to sabbatår eller… Bare det, at de laver noget, og at de ikke bare 
sidder hjemme og kigger ind i fjernsynet. Så er jeg egentlig, ja næsten 
ligeglad. Det er ikke, fordi, jeg prøver da på at ja, at vejlede dem og, men 
de skal også selv være med på, hvad de har lyst til. Det er jo noget, der 
handler om, at skal resten af sit liv. 
 
Altså så de, hvis de ikke selv har lyst til det, de laver, så får de ikke ret 
meget ud af det. Men man kan hjælpe dem. Og man kan snakke med 
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dem. Og man kan sige ens mening, og den kan de jo så tage til sig, eller de 
kan lade være. 
 

Informant 5  Som udgangspunkt har jeg altid bare tænkt at de skal lave noget, de synes 
er spændende, og som de kan klare sig for. De skal kunne klare sig selv. 
De skal være glade for det de laver, og de skal kunne klare sig selv. 
 
Men når det så er sagt, ser jeg da gerne, at de får en uddannelse, der 
bringer dem … Jeg synes man står sig bedre med en uddannelse. Nu er 
deres far jo ufaglært, og det ville jeg nødigt have. Jeg vil gerne have, at de 
har en uddannelse bag sig. 
 
[spørger om de skal have mere end bare en ungdomsuddannelse] Ja, det 
synes jeg egentligt. Også baseret på, at jeg synes, de har evnerne. 
 
Amanda har det aldrig været givet andet end at hun skulle på gymnasiet, 
for hun aldrig vist nogen som helst evner for noget kreativt. Men med 
Josefine har jeg haft andre tanker, for hun kan lidt mere med hænderne, 
hun er lidt anderledes, praktisk. 
 
Jeg forsøger, at det skal være en samtale og ingen omstændigheder være 
mig, der dikterer deres fremtid. Men man drager jo nok lidt på sine egne 
erfaringer.  
 
Så et eller andet sted når jeg rådgiver, er det jo også med min egen 
bagage i tankerne. 
 
Det skal give mening, i deres generation skal de arbejde til de er 80, så det 
kan ikke nytte noget at gå efter penge, hvis jobbet ikke giver nogen 
mening. 
 
[spørger ind til jobsikkerhed] Ja noget jobsikkerhed, der er virkelig mange 
arbejdsløse akademikere.  
 
[spørger ind til hvor hun har indhentet viden til sin vejledning] Ja lige hvad 
jeg sådan selv vidste. 
  

Informant 6 Hvis man skal vælge noget, så skal man synes, det er sjovt, eller hvad man 
kan lide, for man skal sidde med det resten af sit liv mere eller mindre. Så 
når man træffer et valg, skal man så vidt muligt kigge på ”hvad er det jeg 
egentlig godt kan lide”. Rasmus han var jo dengang i hvert fald meget 
interesseret i våben – skille våben ad, samle våben, reparerer våben osv. 
Så sagde vi, kan man finde noget inden for det område, han kan arbejde 
med. Det er lidt svært i Danmark med våben. Der er det så finmekanik, 
men det havde man ikke rigtig her i området. Det passede lidt med 
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industritekniker, som han er blevet, hvor du også arbejder med 
metaldele, og får det til at passe perfekt osv. Det var så ligesom noget der 
passede for ham. 
 
Ja, og for Hjalte var det jo egentlig nærliggende, det er jo klart. Det var 
ham selv, der valgte at sige HTX. Jeg kan huske Trine og jeg, vi er jo 
STX’ere, så vi syntes jo helt klart, at det skal man da vælge. Men altså han 
var vild med matematik og kemi, så det var meget naturligt for ham at 
sige, at det skulle være HTX, for der har man mere af den slags.  
 
Man kan sige, vi har ikke valgt de uddannelser for dem, de havde ikke 
valgt dem selv ud fra, der er stor mulighed for at få jobs. Men der jo 
mangel på industriteknikere, så han er næsten sikret job fremadrettet. 
Men fra Trines og min side, og fra drengenes side, har det ikke været det 
vigtigste. Det har det ikke været. Men det er fornuftigt nok at gøre det, 
når det endelig er. Når man skal vælge, er det klogt at kigge på, hvad er 
jobmulighederne, det er helt sikkert. Hvis Rasmus og Hjalte havde valgt 
økologi, så havde jeg nok advaret om det, for det er simpelthen 
overuddannet inden for det felt. Men selvfølgelig hvis man gerne ville, og 
man siger det er ens kald, så er det da det man skal gøre. 
 
[spørger ind til vigtigheden af videreuddannelse] med Rasmus har vi 
snakket en del om det, og gør vi sådan set lidt stadigvæk. Nu er han jo lige 
blevet svend, og der har vi også haft kommunikation om lidt om at vil du 
læse videre til noget andet, eller supplere noget osv. 
 

Informant 7  Der været en fornemmelse af, at hvis børnene ligesom havde evnerne, så 
skulle man hjælpe dem og støtte dem. 
 
Man kigger jo lidt på barnet, og hvad man tror, man vil være bedst for 
dem med den erfaring man selv har. Og jeg vil sige, Mathilde hun var 
sådan rigtig gymnasieklar. Så det var sådan mere et spørgsmål om, hvad 
skal det være for et gymnasie, og hvad for en linje og sådan noget. Og 
Christoffer ham syntes jeg sgu ikke rigtig var klar, så hvis jeg skulle have 
bestemt, så skulle han have været et år på efterskole, og lære noget mere 
socialt, hvordan man omgås og sådan nogle ting. Og det er jo bare, fordi 
han er som han er, sådan personlighedsmæssigt. […] Og det var han bare 
slet ikke klar til, så jeg foreslog det et par gange, og så kunne jeg godt 
mærke, at det var slet ikke interessant for ham. […] Det har meget været 
personlighed og temperament og sådan noget, ikke. 
 
Jeg sagde, at jeg synes han skulle gå på STX, fordi det er mere bredt. Jeg 
sagde også, at hvis jeg skulle vælge om, ville jeg tage STX i stedet for HHX, 
som jeg har taget. For det bliver meget økonomi fra day one, og det synes 
jeg måske er lidt synd, når man er 16 år. 
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Hvis jeg skal være helt ærlig, så tænkte jeg, at når man er 16, så ved man 
ikke, hvad ens interesser er. Så det var bare for at få det bredt funderet. 
Jeg synes det er lidt tidligt at specialisere sig, når man er 16. 
 
Jeg syntes bare, det var godt at have det der matematik. Fordi jeg havde 
kun valgt matematik på B, så da jeg begyndte på fir-linjen, der er der ret 
meget matematik med obligationsteorier og sådan noget. 
 
[i vejledningen om sønnens valg af linje på HHX] Jeg sagde, det er 
vigtigere at komme på en linje, hvor der er en vis seriøsitet omkring 
tingene.  
 
Den der handelsskole, jeg vil stadigvæk påstå Caroline, at der er væsentlig 
mindre hjemmearbejde på handelsskolen end i gymnasiet, og det 
generelle niveau tror jeg ikke er lige så højt som STX. Der er ikke lige så 
mange hjemmeopgaver og sådan noget. Så for mig var det bare vigtigt, at 
prøve at få ham ind i sådan lidt en stræberklasse i en sådan en 
stræberlinje. 
 
Men man er nødt til at se på ungerne, hvad de er gode til, og interesser og 
sådan noget.  
 
[spørger ind til vigtigheden af det faglige niveau i valget] Ja, yes. Absolut. 
Helt klart. Det har vi jo kørt med lige siden. Det var også vigtigt for os i 
valget af folkeskolen. Den skole der, er den med højst karaktergennemsnit 
i Hillerød Kommune. 
 
[…] det er mere bare at sikre sig, at børnene får et resultat der gør, at de 
kan vælge lidt mere frit, når de skal finde ud af, hvad fanden de skal være. 
[…] Det kunne jeg godt tænke mig, at vi fik indarbejdet i vores børn fra 
start af i folkeskolen, lige fulgte med og fik nogle gode karakterer. Så det 
blev lidt mere frit at vælge, at vælge fra flere hylder, når man skulle vælge 
uddannelse. Så det har ikke været noget prestige, men bare for at sikre 
sig, at ungerne, hvis de har evnerne, at har mulighed for at få det der 
niveau, så de kan komme ind, hvor de nu vil. 
 
Jeg synes det sociale miljø virkede meget bedre på STX end HHX, det 
havde vi jo lært fra Mathilde af. Så det var også derfor jeg foreslog 
Christoffer, at han skulle gå på det der STX. Så det betød også noget, 
dengang jeg foreslog ham det, men jeg må sige, at han har fået nogle fine 
venner på HHX også, det har været fint nok. Men i første omgang har det 
været vigtigt, at de fik nogle ordentlige karakterer, så de kunne vælge fra 
alle hylder.  
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Jeg tror simpelthen bare sådan, som verden er skruet sammen i dag, at 
hvis man først tager en gymnasial uddannelse, og så går ud og tager et 
erhverv bagefter, så er du edderbankende godt stillet. 
 
[spørger ind til om erhvervsuddannelserne kunne have været en vej for 
hans børn] 
Jo for fanden, hvis de havde været gode til de fag, hvor de ligesom godt 
kan lide at bruge hænderne og sådan noget. Men når begge hoveder 
bliver smidt på kontoret i husgøring og sløjd, hvad fanden skal jeg så gøre 
Caroline haha.  
 
[snakker om jobsikkerhed] Det er noget vi diskuterer lidt nu med 
videregående. Men jeg ser lidt på det, som at det vigtigste er, altså 
formålet med videregående uddannelser er at lære og lære, og forholde 
sig kritisk til ting og sager. Men det er da noget man skæver til, det er det 
da. Men ikke på gymnasieniveau, det ville jeg ikke gøre. 
 

Informant 8 Vi har snakket med hende omkring, hvad hun gerne vil, og hun vil gerne 
være sygeplejerske. Og det kan hun blive gennem først sosu-hjælper og så 
sosu-assistent, og så kan man derefter blive sygeplejerske. Og den 10. 
klasse har ekstra fokus på pleje af borgere, så på den måde kan hun snuse 
lidt til, om det er noget for hende eller ej.   
 
Jeg tror også, hun skal den vej, i stedet for Line som er sygeplejerske og 
tog gymnasial. Men det danske sprog er stadigvæk en udfordring for Gib, 
det er klart. Hun er heller ikke den mest boglige type, så ved den vej kan 
hun arbejde sig op til at være sygeplejerske, i stedet for at læse sig op. Det 
tror jeg er en bedre løsning for Gib i stedet for at hun skal tæskes igennem 
nogle fag i gymnasiet som oldtidskundskab, historie og latin, som hun 
aldrig nogensinde kommer til at bruge. Så hellere have nogle fag, som hun 
synes er sjove, og hun kan bruge rent praktisk. 
 
Altså vi har tænkt, at 10. klasse ville være det rigtige for hende. Det var 
Gib ikke helt med på i starten, det var hun meget fornærmet over. Men 
med tiden tror jeg godt, hun har indset, at det er det rigtige at gøre. Men 
når jeg har hjulpet med lektierne, har jeg kunne se, hvilket niveau hun er 
på. Og til at starte med ville hun gerne i gymnasiet, men det faglige 
niveau, hun ville måske godt kunne klare det, men gymnasiet er ikke bare 
noget, man lige gør. Det kræver meget bogligt, og der er mange 
afleveringer. Så når Gib ikke ligefrem jubler over at skulle lave lektier, så 
tænkte vi, at det var måske ikke det rigtige. Hun ville måske kunne klare 
det, men vi vil heller ikke have, hun skal knække halsen på det. Det skal 
helst være en succeshistorie. Så Gib er lidt mere en praktisk type, hvis 
man kan sige det, end en boglig type. Det er min vurdering.  
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det ville ikke være forsvarligt på nuværende tidspunkt at give hende en 
gymnasial uddannelse, selvom det måske er normen. Det skal også give 
mening. Man skal ikke gøre det, bare fordi det er normalt at gøre det.   
 
[spørger ind til vigtigheden af det sociale miljø] Jamen jeg håber på, at 
hun finder nogle rigtige gode venner derinde. Det betyder helt sikkert 
noget, at man kommer i en klasse, hvor man føler, man kan være med. Så 
vi har ikke talt så meget socialt miljø, og så alligevel har det ligget lidt i 
underbevidstheden. 
 
[spørger ind til vigtigheden af muligheden for videreuddannelse] Netop, 
mulighederne efterfølgende. Så hvis du har et dårligt snit, så har du færre 
muligheder for hvad hun kan vælge af uddannelse. Så er hun lidt låst ift. 
den, plus at hvis hun allerede ved nu, at det er sygeplejerske hun gerne 
vil, så er det dumt, at hun spilder tre år i gymnasiet, hvis du ved, at du skal 
være sygeplejerske. Så hellere gå den vej med det samme, i stedet for at, i 
gåseøjne, spilde tre år på at læse latin og naturgeografi osv. Så hellere 
bruge et år i 10. klasse og læse direkte til sosu-hjælper.  
 
Så er det lige meget, hvad normen gør, eller hvad andre folk synes. Det er 
vigtigste er, at man er glad for sig selv og har en god hverdag. Så hvis man 
ikke har en god hverdag i gymnasiet, så er det ikke det rigtige jo. Så det 
har vi snakket meget om. 
 
Og jeg har også prøvet at påvirke Gib til at blive maler for eksempel. Men 
det har vi helt udelukket, der er kun en ting, og det er sygeplejerske. 
 
Jeg har ellers sagt at det med at blive maler, det skal man ikke kigge skævt 
til, for de tjener mange penge. Inde i fx København hvor de går og maler 
for en mester der, de har en rigtig rigtig fin løn. Det har de. 
 
[spørger om løn er vigtigt] Nej jeg ville ikke sige det er vigtigt, men det var 
måske bare for hende til at kigge på nogle andre grene også. Lønnen det 
er ikke så vigtigt. Det er mere vigtigt, at man er glad for det man skal. Det 
er ikke nogen hemmelighed, at Gib har Line som et kæmpestort 
forbillede. Så når Line er sygeplejerske, tænker Gib, at det skal jeg så også 
være. Så derfor prøver vi at åbne op for, at sygeplejerske ikke det eneste 
man kan være, der er også andre jobs. Men nu har hun trods alt været i 
praktik i det, og vælger en 10. klasse der har fokus på sundhedspleje. 

 

Informant Opfattelsen af deres egen rolle i rådgivningen 

Informant 1 Ja, man kan sige, det er nok mest mig, de har henvendt sig til. Men jeg vil 
sige det sådan, at jeg har i hvert fald forsøgt alt det, jeg kunne at holde 
mig på et nøgternt, objektivt plan. Altså og undgået at pege i en eller 
anden retning. […] Altså så det var sådan mere, hvor jeg stillede de her 
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åbne spørgsmål og lagde det tilbage på deres bordplade. Prøv lige at 
overvej det her i stedet for at sige, jamen altså at det ikke blev lukkede 
spørgsmål.  
 
[…] men jeg har virkelig været opmærksom på, altså jeg vil nødig have, at 
mine børn på et tidspunkt kom tilbage, og det var fandme også dig, der 
sagde, at vi skulle tage den uddannelse her. Og nu. Prøv nu og se her, og 
jeg hader mit job, eller hvad ved jeg. Eller nu gider jeg ikke læse det mere, 
nu har jeg været gang i 2,5 år og nu skal jeg snart til eksamen, og jeg kan 
ikke finde ud af det og… Altså… Også fordi jeg selv ved. (fortsætter med 
eksempel fra eget job) 
 
Nej, altså nej, fordi jeg synes egentlig ikke, altså jeg har ikke sådan på den 
måde givet mine meninger til kende og sagt: Jeg synes ikke, at du skal 
tage den uddannelse her, fordi bumbum… Så jeg har måske… […] Sådan 
lidt kastet spørgsmål over på deres banehalvdel og sagt: Kunne du 
forestille dig sådan og sådan? På en måde kan jeg jo godt sådan mellem 
linjerne ved at udfordre dem på deres tanker omkring, kan jeg måske 
godt, de hvad skal man sige, ikke bekymringer, men de udfordringer, jeg 
kunne se, at der kunne være i jobbet eller i uddannelsen, at dem får jeg 
ligesom kanaliseret tilbage til dem, og de skal forholde sig til det. Nå ja, 
hvordan kunne jeg lige… Kunne jeg forestille mig sådan og sådan og 
sådan. Og så er det jo egentlig dem selv, der træffer beslutningen, og det 
kunne jo også godt være, at de sagde jamen det er sådan og sådan. Altså 
det har jeg sgu egentlig fint nok med. Nå men okay. 
 
Jeg kan huske, Julie hun snakkede om på et tidspunkt, hun ville ind til 
politiet eller militæret. Der sagde jeg sgu alligevel. Det synes jeg godt nok 
lige du skal tænke dig om en ekstra gang (griner) […] Ja eller det skulle de 
selvfølgelig, eller det skulle hun selv om, men da gav jeg i hvert fald mere 
eller mindre. Der var jeg ikke så godt til det her med at sådan spille den 
objektivt tilbage. Der kom det sådan mere i nogle statements. Har du 
tænkt over, at sådan og sådan, og så oplever man det og det. Og jeg har 
hørt, at … Altså du ved, der kom der lige sådan lige 20 bullets på, at det 
var noget værre lort.  
 

Informant 2 (svar til påvirkning af deres valg)  
Nej. De har været selvstændige.  
 

Informant 3 Jeg tror faktisk, at hun vil lytte til, hvad, hvad vi har, hvad vores mening er. 
Men jeg tror også, at hun vil se på, hvad hendes veninder og sådan nogle 
anbefaler, eller hvis hun kender nogle, der går et sted, og de ligesom 
siger, at det er super godt, men jeg tror også, at hun vil lytte til, hvad vi 
siger. 
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Informant 4 Jeg vil egentlig sige, at jeg ikke har blandet mig i, hvad de har valgt. De har 
kommet og sagt sådan og sådan skal det være, og så har jeg sagt det lyder 
rigtig spændende. Det synes jeg er en god idé, og det skal I gøre. Jeg har 
ikke sådan været inde og sige, at jeg synes, at du skal have sådan og sådan 
eller gøre sådan og sådan. Det, det har jeg ikke. Det har de egentlig selv 
kommet til den, at det her det vil vi gerne, og så er det det, vi har bakket 
dem op i. 
 
Når man sidder og har en samtale med dem og snakker med dem, så siger 
man jo sin mening jo, og så kan de jo sige, at, jamen, det kan jo blive hørt, 
og de kan også sige, nej det vil vi ikke mor. Nå, men det er fint nok, det var 
også bare et forslag.  
 

Informant 5 Jeg har ikke magt over dem, men det jeg siger har så stor virkning, at jeg 
godt kunne dirigere dem et eller andet sted hen. 
 
der er ikke så meget oprør her, at de ville gøre det modsatte. Det tror jeg 
ikke, hvis jeg sagde ”ej det var virkelig en dårlig ide”. 
 

Informant 6 [spørger ind til om han har holdt nogen holdninger tilbage] Det er svært at 
sige, hvor meget vi har påvirket. Vi kunne egentlig godt have påvirket 
ham, det kunne vi jo i princippet godt. Det gjorde vi jo reelt med Rasmus, 
det var den retning, han blev sendt i. Fordi han kunne jo lide at arbejde 
med det der, man kunne jo se, at det var en uddannelse med store 
muligheder for at få arbejde, så et eller andet sted har vi nok påvirket. 
 

Informant 7 hele vores familie de har været lidt interesseret i at få ungerne ordentlig 
igennem skoleværket. Og jeg tror måske det hænger lidt sammen med, at 
Anders’ og Mathildes mormor og morfar kun havde gået i syv år i skole. 
 
Med Mathilde, der valgte vi linjen fra starten. Der rådgav jeg hende også, 
at jeg synes det var vigtigt at have matematik på A, fordi man vidste 
aldrig. Og det lyttede hun til, og det tror jeg ikke hun havde gjort, hvis jeg 
ikke havde sagt det, hvis jeg skal være helt ærlig. det var nok mere mig, 
der pressede på […] Det er sådan du hele tiden tænker som forældre, 
hvad synes jeg selv, jeg manglede dengang. 
 
Jeg tror bare, det er for at sige, at jeg har nok været ret meget inde over 
begge børns uddannelsesvalg. Og hvis du spørger Mette, vil hun nok sige 
jeg har været inde over og har manipuleret, men jeg synes jeg selv, at jeg 
har ladet dem tage valgene hahaha.  
 
jeg har ikke holdt noget som helst tilbage, eller hvad jeg selv synes, eller 
hvad jeg ville gøre. Og det er nok det, der er mit problem, jeg siger lige 
hvad jeg vil gøre, og hvad jeg synes. Og det kan også godt være et 
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problem en gang imellem […] Hvis jeg syntes, det ikke var noget, så ville 
jeg sige det. 
 
De har opsøgt mig mega meget med de der ting.  

Informant 8 Ja det føler jeg, jeg føler hun har lyttet. Der har hun trods alt haft tiltro til 
os. Vi har prøvet at forberede hende på, at hvis det er gymnasiet er det 
direkte hjem fra skole med fire afleveringer om ugen, og hun skal have 
alle mulige fag, som hun måske ikke synes er spændende. Og ens 
gymnasiesnit har jo også betydning for, hvad man kan efterfølgende.  
 

 

Informant Påvirkninger fra venner eller andre familiemedlemmer 

Informant 1 […] dem jeg hænger ud med i frikvartererne, de skal på handelsskolen, og 
så skal jeg også på handelsskolen, eller hvad nu det måtte være. Fordi det 
kunne det jo godt nogle gange måske pege i retningen af, tænker jeg. 
 
Jeg tænker, at Christian han vælger ligesom de store har. Det har vi jo 
selvfølgelig snakket med ham om, jamen det behøver du jo ikke. 
 

Informant 2 Det var mere kammeraterne. De der drenge i den alder der, der er de 
rigtig glade for deres kammerater. Så han ville gerne blive i Haderslev i 
forhold til, at hans venner er i Haderslev.  
 
Men det er det sociale, der bestemmer, hvad for en skole, man ryger på. 
At ens kammerater i folkeskolen, at det er dem.  
 

Informant 3 Altså jeg tror faktisk, at meget af det, der betyder noget for de unge 
mennesker i dag, det er også lidt, hvad de andre vil. Det tror jeg 
simpelthen. Fordi det kan jeg høre, de fleste herude de skal på Virum, 
fordi der går de andre [...], men jeg tror altså meget, at det har meget 
betydning med de andre. Desværre. 
 
Men jeg tror også, at hun vil se på, hvad hendes veninder og sådan nogle 
anbefaler, eller hvis hun kender nogle, der går et sted, og de ligesom 
siger, at det er super godt, men jeg tror også, at hun vil lytte til, hvad vi 
siger. 
 

Informant 4  

Informant 5  

Informant 6 Mange af deres venner valgte at tage på efterskole, men det var der ingen 
af dem der havde lyst til. Og Rasmus valgte at tage et år på 10. klasse, og 
det snakkede vi om hvad fordele og ulemper var med det. Det tænkte 
han, at det kunne han lige så godt vælge, da mange af hans venner valgte 
at tage på efterskole. 
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Informant 7 Der er tit sådan lidt flokmentalitet med det der, så gør man hvad 
kammeraterne gør. For Mathilde var det nok meget med, hvad 
veninderne gjorde. Christoffer han gik faktisk lidt sådan hans egen vej, 
også modsat han fætre og søster, han valgte HHX i stedet for STX. Og det 
ved jeg ikke om er, fordi jeg har gået der eller et eller andet. 
 
[…] vi snakker ret meget sammen hele familien, og hvad de individuelle i 
familien gør. Mathilde er også inde over, når Christoffer skal vælge 
uddannelsessted og taler meget sammen om det til aftensmad, når vi er 
sammen. Så informationsflowet er ret stort i vores familie, vil jeg sige.  
 

Informant 8 Vi har snakket lidt om, hvad normen er, og det var Gib måske også lidt 
påvirket af i starten. Fordi hun hørte jo også, at alle i hendes klasse sikkert 
talte om, at gymnasiet var det rigtige, at det er det alle gør. Men vi har 
prøvet at sige, at der sådan set ikke noget der er rigtigt eller forkert. Det 
handler om den vej, der er rigtig for en.  
 
Der er ikke nogen hemmelighed at Gib har Line som et kæmpestort 
forbillede. Så når Line er sygeplejerske, tænker Gib, at det skal jeg så også 
være. Så derfor prøver vi at åbne op for, at sygeplejerske ikke det eneste 
man kan være, der er også andre jobs. Men nu har hun trods alt været i 
praktik i det, og vælger en 10. Klasse, der har fokus på sundhedspleje.  
 

 

Informant Vejledningsaktiviteter  

Informant 1 Jo altså, jo de har været afsted både i 9. og i 10. Altså og det har de to 
andre også været. (brobygning) 
 
Sådan lige hvor de sår der, eller har skolerne været ude på skolerne, altså 
ungdomsuddannelserne har været ude på skolerne lige at fortælle. Det 
kan jeg faktisk ikke huske, fordi det foregår alt sammen i skoletiden, så 
der er vi forældre faktisk ikke involveret i det, kan man så sige. Selvom det 
måske egentlig var en god ting, hvis man var det. 
 
Men vi har ikke benytte os af de der, det har vi ikke. Nej. (ikke benyttet sig 
af lærere eller uddannelsesvejledere) 

Informant 2 Vi har snakket om, at de skulle afsted, og de skulle se de steder. De har 
allesammen været i brobygning. 
 
Altså Oskar sagde, at det var død sygt. Øh… Jeg tror, at pigerne har været 
mere interesserede. Altså Oskar er meget sådan, hvis jeg ikke får noget ud 
af det, så gider jeg ikke. Han er en dreng. Pigerne er gået lidt mere ind i 
det, også fordi de… Ja, det ved jeg ikke, de er bare en lille smule længere 
fremme på det tidspunkt end drengene er. Ja. Selvom de var. Det var efter 
9. og Oskar det er så 10. […] Oskar havde ikke udtalt besluttet sig.  
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Men det har ikke været skolen. Det har været, det har simpelthen været 
HaKa (Haderslev Katedralskole). Det har vi altså benyttet os af. De der 
aftener der, at komme op og se skolen og ja. Og snakke med dem, der har 
fagene.  
 

Informant 3  

Informant 4 Det tror, jo han har faktisk været i praktik ovre ved hans kammerats far, 
han har en tømrervirksomhed. Der tror jeg faktisk, at han var i praktik 
derovre i, ja i 8. eller i 7. klasse. Der var han med ude ved ham. Eller var 
han med ham nogle dage. 
 
Ja. Det har vi. Det har de bestemt, eller ikke lærerne, jeg vil ikke sige, at 
lærerne har bestemt det, men de har vejledet dem til, hvad skal man sige, 
de syntes, at de skulle gå den her retning.  
 
Jaja, det har de været. (i brobygning) 
 
Jamen det har de syntes, at det har været helt vildt sjovt. Eller ikke fordi 
at de har målt ud i noget, ja det ved jeg, jeg kan ikke huske med Rasmus, 
hvad han har. Han har jo nok også haft noget. Nej det kan jeg ikke huske, 
hvad han har lavet. Men Cathrine kan jeg i hvert fald huske, at hun var, 
altså hun syntes, at det var hyggeligt. Ja, hun syntes, at det var sjovt. Men 
da bagte de jo, og det var sådan lidt. Da var det både med bager, og så var 
de - ja sådan lidt rundt i de der nemme ting. Og det syntes hun, at det var 
helt vildt godt. Men ikke fordi hun har syntes, at det var det, hun skulle 
være. [...] Altså hun syntes, at så kom man lidt væk fra den daglige 
trummerum, og så ja. Ikke fordi at hun på noget tidspunkt skulle være 
bager eller være, hvad de nu har prøvet af forskellige ting. Og hun har 
også været ude som praktikant, erhvervspraktikant hos en dyrlæge og 
være med rundt og. 
 
Ja, det har de. (benyttet studievejledere på skolen) 
 

Informant 5 Erhvervspraktik blev valgt fra på deres skole, så det har de aldrig. De 
kunne, hvis de havde et kæmpe ønske, men så ville de gå glip af 
klasseundervisning, så det var ikke en mulighed. Men de har været på 
brobygning, det skal man jo. Det var bare ”så går der en uge med det”, 
det var ikke et stort ønske. 
 
Der er nok også et eller andet sted i skolen, det glipper [ift. at få flere til at 
vælge erhvervsuddannelser], for i uddannelsesvejledningen bliver meget 
fokus lagt på STX i det, de får fortalt.  
 



 301/399 

Informant 6 Jaaa nej det var åbent hus, hvor man kunne komme ind og se, hvordan 
arbejder en smed, hvordan arbejder en murer. Og så var han inde og 
kigge på de her industriteknikere, der arbejder med maskiner. Og så var 
han inde og kigge på, hvad er det her for noget, og det fangede ham.  
 
[spørger ind til praktik] Så jeg tror det var egentlig bare sjovt, at prøve at 
komme ind og være soldat. […] Jeg tror ikke det har været med til at og 
træffe et valg ift. hvad de har oplevet.  
 
Det kan jeg ikke mindes, at de snakket med uddannelsesvejledere, men 
det har de måske nok. Det er ikke noget jeg har bidt mærke i i hvert fald, 
det er ikke nogen vi har snakket med. 
 

Informant 7 [spørger ind til uddannelsesvejledning] Der var både kollektiv og 
individuel, vi var også til en samtale på skolen med en 
uddannelsesvejleder, hvor vi havde en dialog med hende. Hvad for nogle 
tanker vi gjorde os omkring begge børn, og hvad de godt kunne tænke sig, 
hvor hun skulle fortælle, om det passede godt til dem ud fra det, hun så i 
dagligdagen. […] Jeg vil sige, der var faktisk ikke noget nyt der. Jeg 
snakkede om det bagefter, at skolen skulle stramme lidt op på kvaliteten 
af deres uddannelsesvejledning. Det syntes vi ikke, der kommer ikke rigtig 
noget nyt der. Der var de sgu ikke skarpe nok syntes jeg for at være helt 
ærlig.  
 
[erhvervspraktik] det var en del af skoleprogrammet [...] De havde en god 
oplevelse med det begge to, det er ikke noget de er gået efter senere. De 
var dyrlæger begge to, så det syntes de egentlig var ret spændende begge 
to og noget helt andet.  
 

Informant 8 Jeg har hørt lidt om det [uddannelsesvejledningen]. Og efterfølgende så 
skolesamtale, om hvad der var godt for hende. 
 
Jeg har ikke været til møde med hende [uddannelsesvejlederen], men hun 
har hjulpet hende med, hvordan hun søger ind. 
 
Jeg tror hendes uddannelsesvejleder på skolen har fortalt om 10. klassen, 
det er ikke noget, vi har fundet. Det er faktisk hende selv der kom hjem og 
fortalte, at der var den her skole.  
 
[erhvervspraktik] Ja det har hun været, der var vi inde og finde noget på 
Amager hospital oppe på en afdeling med noget mave-halløj. Det var ikke 
noget de var vant til, men de kunne godt se, at det var en god ting at gøre, 
så oversygeplejersken ville godt gøre det. Hun var inde som sygeplejerske 
[…] Det er ikke noget der har skræmt hende væk til at søge videre den vej, 
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kan man sige. Hun er blevet nysgerrig på selve faget, det der med at 
hjælpe andre.  
 
[spørger om brobygning var en hjælp] Ikke rigtig. hun har været ude, men 
nu da hun allerede har et mål om at være sygeplejerske … 
 
[hjælp fra lærerne] De nævnte i hvert fald, hvad de anbefaler, at hun 
skulle tage 10. klasse. Så har de været lidt med på sidelinjen. De kom med 
nogle anbefalinger, som vi også har lyttet til. 

 

Informant Indtryk fra medierne  

Informant 1 Jeg ved godt, at der har været en masse. Jeg har egentlig ikke lige sådan, 
må jeg ærligt indrømme, det har jeg egentlig ikke lige sådan forholdt mig 
til. Også fordi jeg tænker, at ja, vores havde sådan set truffet 
beslutningen, og så er det sådan set bare det. 
 
Det eneste jeg har, jeg har været ved at undskyld mig kaste op over, det 
var, de meldte ud med, at man jo skulle kigge på de uddannelser. Punkt 1 
så skulle man i gang stort set med det samme, og punkt 2, så skulle man 
kigge på de uddannelser, hvor der var arbejdsløshed. Eller ikke 
uddannelser - job var der var arbejdsløshed. I stedet for at tage den 
uddannelse, man havde lyst til. […] Og der var jeg simpelthen ved at kaste 
op, hvor jeg tænkte punkt 1 man skal ikke bare hoppe videre i en 
uddannelse, hvis man ikke er afklaret med, hvad det er. Og nogle gange, 
så er det måske også godt lige at tage et break medmindre, at man er klar 
til det. Det kunne også være, at man lige skulle tænke sig om en ekstra 
gang, eller at man måske lige trængte til et pusterum, så man er dobbelt 
motiveret, når man kommer tilbage. Og punkt 2 så skulle man jo ikke tage 
en uddannelse, hvor der er arbejdsløshed lige nu. Altså fordi det tager jo 
noget tid at blive færdig med den uddannelse, og hvad så hvis alle de 
uddannelser sig, så er der jo ny arbejdsløshed. Altså hvad fanden er det 
for noget? 
 
Altså at man, altså man har den her praktiske uddannelse, hvor man 
selvfølgelig også kombinerer det med noget skole. Og jeg kan godt høre, 
lytte mig til, at der er jo for få, der benytter sig af det. Og der vil de jo 
gerne have nogle flere, der går den vej, og vi har jo også virkelig brug for 
nogle, der tager den håndværksmæssige uddannelse, som jo typisk er der, 
hvor man tager det. 
 
Nej altså jeg tænker jo lidt, fordi man hører jo sådan ind i mellem, at der 
er brug for håndværkere altså. 
 
Jamen det er noget TV-avis, vi læser avis hver dag, vi holder Jyllands-
Posten, og så. Jeg bruger egentlig ikke det der. Jeg ved godt, at man kan 
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tage nogle nyheder på telefonen og sådan noget. Det bruger jeg ikke, og 
jeg er heller ikke på Facebook, hvor folk lægger ting op. Har du set det, 
eller sådan noget. Der får jeg heller ikke noget, så det er primært, hvad 
hedder det, ja TV-avis og avis. 
 

Informant 2 Når man er i biografen, så der man jo altid reklamer for handelsskole og 
HaKa (Haderslev Handelsskole) og…  
 
Jeg hører meget radio. 
 

Informant 3 Jo, der er jo selvfølgelig også, jeg ser jo selvfølgelig reklamer også specielt 
meget med de der håndværksmæssige uddannelser, og der har været 
meget i medier, hvor de ligesom prøver at sige, at det er okay, at man ikke 
går på gymnasiet, men man får en håndværksmæssig uddannelse i stedet 
for osv. Det, synes jeg, er super godt, at man også fokuserer på det, så det 
andet ikke bliver lidt for meget, at man skal have en gymnasial 
uddannelse, fordi det, det har man lidt, synes jeg, man lidt har sat over 
håndværksmæssige uddannelser. 
 
Nej, men jeg synes bare det der med, at der har været i nyhederne nogle 
gange eller ja i TV, omkring at der måske, måske var så meget, hvad skal 
man sige, at det var bedre at få en gymnasial uddannelse, altså på 
gymnasiet eller handelsskolen fremfor at få en håndværksmæssig 
uddannelse.  
 
 Jeg synes jo, at det er godt, at man også prøver at vise, at man kan få en 
håndværksmæssig uddannelse og dermed også få et super godt job altså. 
Så jeg synes, at det er fint, at man fortæller lidt bredere om, hvilke 
muligheder der er, fremfor at det bare skal være gymnasiet, man går på 
efter folkeskolen. 
 
Jeg ser selvfølgelig TV og så Instagram og Facebook, ja det er nok mest 
dem, mest Instagram, tror jeg. 
Vi har også avis, men jeg læser den mest på nettet, faktisk. 
Jamen det er både Berlingske og TV2 og engang i mellem BT og Politiken. 
Det er sådan lidt forskelligt. Jeg tjekker sådan lidt forskelligt ud. Når man 
alligevel sidder med telefonen. Men vi får Berlingske herhjemme. 

Informant 4 Ja, det man da lidt. Jeg har da lidt jo, de taler, de prøver jo på at få flere 
håndværkere i gang, hvis man kan sige det. Altså at de skal, at de mangler 
håndværkerne. De vil have de unge mennesker til at søge den vej. 
 
Det er da det eneste sådan lige. Og så også, at, måske at de er lidt, for 
mange, for langt sabbatår, inden de går i gang med at studere og sådan 
lidt. Men ellers ikke. 
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Åh ja, jamen jeg ser jo TV2 og DR1 jo. Og så også lidt telefonen. 
Ja, eller det vil sige, at vi deler avisen med naboen, men det er 
JydskeVestkysten. 
(+Facebook og Instagram) 

Informant 5 De senere år har vi haft brug for flere, der tager erhvervsuddannelser. Det 
har jeg helt klart lagt mærke til. Det er også en grund til at jeg haft de 
snakke med Josefine om, at der er mange måder at blive ingeniør på. 
 
Nyheder på nettet, diskussioner på Facebook. Primært fjernsynet og snak 
med venner 
 

Informant 6 Altså der er sindssygt meget fokus på det her med erhvervsuddannelserne 
i medierne, fordi der er rigtig mange, der ikke vil tage den uddannelse, 
fordi der ikke er prestige i erhvervsuddannelsen. Der er der jo ikke, det 
må man bare erkende. Og det prøver de jo … De forsøger at tale 
erhvervsuddannelser op. Det lykkedes ikke så godt for dem. Man skærer 
også på erhvervsuddannelserne, hvor man skal spare og det gør det ikke 
bedre at komme ind og skulle læse en erhvervsuddannelse. Og så i mange 
sammenhænge bliver erhvervsuddannelserne talt ned, det gør de 
stadigvæk. Og det er jo uheldigt, ærgerligt.  
 
Jeg har set de her reklamer, hvor man prøver at italesætte, hvor fantastisk 
det er, at tage en erhvervsuddannelse. Jeg kan også huske, at regeringen 
jo i en eller anden grad forsøger at tvinge de unge mennesker over på 
erhvervsuddannelser, fordi der er for mange, der vælger at tage den 
gymnasiale uddannelse.  
 
Det er mest TV, tv-avisen eller nyheder. Jeg er ikke Twitter-generationen 
eller noget. Så aviser og TV-avis, fjernsynsnyheder.  
 
Det er de landsdækkende, primært.  
 

Informant 7 Nej det har ikke rigtig. Jeg tror, man lægger mærke til nyhederne, hvis der 
er noget om uddannelsesstederne i den periode, hvor ens børn skal 
vælge. Men jeg synes ikke rigtig, jeg har lagt mærke til, om der var 
vurderinger om, at det ene sted er bedre end det andet. Det har jeg ikke 
lagt mærke til.  
 
Jeg synes, man hører nogle gange de historier, hvor der er en eller anden 
10- eller 12-tals elev, der vælger at gå ud og blive tømrer eller 
håndværker. Det må være sjældent, eller det er ikke så tit, for når det 
sker, så bliver de hevet frem som sådan nogle historier. 
 
Jamen der er så mange jobmuligheder i erhvervsuddannelser, det er det vi 
kommer til at mangle, er mit indtryk. 
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Det er både fjernsyn og aviser.  

Informant 8 Jeg har bidt meget mærke i, og det kommer heller ikke bag på mig, at vi 
mangler håndværkere. Det mangler vi. Det tror jeg, vi har meget, meget 
hårdt brug for. Og jeg har også prøvet at påvirke Gib til at blive maler for 
eksempel.  
 
Der er brug for rigtig mange, så det er også derfor, der bliver gjort så 
meget reklame ude på skolerne om, at vi vil gerne se at få udannet nogle 
lærlinge og få nogle elever ind. Og få forklaret dem og fortalt dem, at det 
kan faktisk være en rigtig god vej at gå. 
 
Jeg har mest bare set i TV, at politikerne siger, at vi mangler og kommer til 
at mangle erhvervsuddannede. 
 
Jeg hører mest radio. Når jeg kører til og fra arbejde.  

 

Informant Opfattelse af prestige blandt ungdomsuddannelser 

Informant 1  

Informant 2 Men altså den ligger jo også i Haderslev, men den i Kolding er bare mere 
populær, tror jeg.  
 
Det er ekstremt dårligt omtalt. Det er… Det er det måske ikke mere, men 
det ligger stadigvæk i hvert fald i de unge mennesker, at det vil de ikke. 
Der er bare en prestige, en blokade hos de unge mennesker. Så det 
kræver en enorm indsats at få den mentalitet drejet. Altså den tankegang 
drejet. Og det ved jeg sgu ikke, hvordan man gør.  
 

Informant 3 […] Men det er måske bare ikke så anerkendt blandt de unge mennesker. 
 

Informant 4  

Informant 5 Det kan jeg jo høre på dem [børnene]. Det er stadig lidt smartere at gå på 
STX end det er at vælge alt muligt andet.  
 

Informant 6 Ja fordi da HTX startede, da gik vi på kollegie med nogle HTX’ere, og dem 
syntes vi var for mærkelige. Det har jo forandret sig nu.  
 
Man ved med en uddannelse om der er prestige i den, eller der ikke er 
prestige i den. Men hvis man kigger Rasmus og Hjalte, som har valgt hver 
deres vej, men de har valgt nogle uddannelser, hvor de er sikret jobs. Så 
alene i det kan man måske sige, der er prestige i. Er der garanteret at få 
noget job i. Men det er klart at det Hjalte vælger, men prestigen i det 
ligger i, at han sandsynligvis får et job, og kommer til at tjene rigtig mange 
penge, så det ligger der nok en eller form for prestige i. Med Rasmus hvis 
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han vælger at læse videre, kan man diskutere, om der er noget prestige i. 
Men det er der jo ikke i erhvervsuddannelser, det er ligesom det der er 
lidt spøjst. De har ikke på samme måde, som de akademiske uddannelser. 
Der er ikke prestige i det, og det også derfor, der er problemer med at få 
folk over på erhvervsuddannelser. Selvom de jo egentlig tjener godt 
mange af de der håndværkere.  
 
[spørger ind til hvordan han oplever prestigen] 
Jeg tror mere, at der er mange der ikke ved, hvad en industritekniker er. 
Og når jeg prøver at forklare det, så er jeg til at nødt til, til den ældre 
generation, at sige maskinarbejder. Så tænker folk ”nå okay, 
maskinarbejder”, så forestiller folk sig nok nogle der står med en 
metalplade og skær i den.  [forklarer hvad det er] Og det er så nok noget, 
folk ikke ved i dag, der er man næsten nødt til at forklare hver gang man 
snakker om, hvad en industritekniker er. 
 
Det er bare sådan systemet er, og når man kigger på hvad for nogle jobs, 
der giver mest i løn, hvis man kigger på top 10, så er det jo akademiske 
uddannelser, det kan man ikke komme udenom. Sådan er det. 
 

Informant 7 Der er helt klart noget prestige der, som er misforstået af de unge 
mennesker, synes jeg. Helt klart, der er prestige i om det er STX eller HHX 
eller HTX. Og så er der prestige i de forskellige skoler, om man går på 
Rungsted eller man går på Frederiksborg eller man går på Espergærde, 
hvilket jeg synes er fuldstændig misforstået. Men det opdager de jo først 
de unge mennesker, når de tørner sammen på en videregående på CBS, 
eller hvor det nu er. Men der er desværre alt for meget forkert prestige i 
det der. Men jeg oplever det ikke rigtig blandt forældre, jeg oplever det 
mere blandt børnene. Hvilket er mega trist.  
 

Informant 8 Vi har snakket lidt om, hvad normen er, og det var Gib måske også lidt 
påvirket af i starten. Fordi hun hørte jo også, at alle i hendes klasse sikkert 
talte om, at gymnasiet var det rigtige, at det er det alle gør. Men vi har 
prøvet at sige, at der sådan set ikke noget der er rigtigt eller forkert. Det 
handler om den vej, der er rigtig for en.  
 
Jeg tror der bliver gjort for lidt for at vise, at det kan være en god vej at gå 
[erhvervsuddannelser]. Der er mere prestige i at tage den anden vej. Det 
er godt for forældre at de kan sige, at ”min lille Ulrik han blev revisor”, 
eller ”nu er han reservelæge på Glostrup”. Det er skidegodt det der, når 
man sidder med sin rødvin om aftenen. Men det der med at fortælle, at 
nu er han startet som arbejdsdreng eller nu kommer han i lære mekaniker 
eller tømrer, det kommer man hurtigt henover. De vil helst ikke snakke 
om det, og det synes jeg er ærgerligt, for alle mennesker har en funktion 
for at få tingene til at køre. Der er ikke nogen, der kan undværes. 
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Informant Generel opfattelse af erhvervsuddannelser (hvad de associerer med 
dem) 

Informant 1 Øh altså jeg har godt nok ikke lige sat mig så meget ind i det, men det jeg 
sådan hører, det er jo sådan mere, at så er man jo i lære. Altså at man, 
altså man har den her praktiske uddannelse, hvor man selvfølgelig også 
kombinerer det med noget skole. 

Informant 2 En erhvervsuddannelse… Enten så er det jo en kombineret teoretisk, ja 
det er jo egentlig altid, vel. En kombineret teoretisk, praktisk uddannelse 
inden for håndværksfag, inden for servicefag, inden for årh… Alt, næsten. 
Jeg tænker også, at man kan tage en erhvervsuddannelse inden for jamen 
kontor er jo også service. Eller ikke kontor, butik. 
 
Men jeg forbinder det ikke kun med håndværk. Ja lige præcis (frisør er 
nævnt af interviewer). 
 

Informant 3 Jamen det er netop nok mest de der håndværksmæssige uddannelser, jeg 
tænker, når jeg tænker på erhvervsuddannelser. Eller i butik eller sådan 
noget i den stil. Frisør og sådan noget. Det er nok det, jeg tænker, når jeg 
tænker sådan erhvervsmæssige uddannelser. 
 

Informant 4 Ja, det ved jeg da snart ikke, hvad jeg forbinder med det. Hårdt arbejde! 
Ja. Kan det være i hvert fald. Og også måske en anden form for frihed som 
det offentlige. Nu arbejder jeg jo selv inden for det offentlige. Og der 
synes jeg, der er vi jo meget, i hvert fald når du arbejder på et plejehjem 
og inden for sundhedsvæsen. Der er det jo, der har du jo ikke sådan. Der 
kan du jo ikke bare få fri til jul og nytår og påske. Der kan man sige, at en 
erhvervsuddannelse, der har du også en anden form for frihed. 
 

Informant 5 Erhvervsuddannelser er sådan nogle korte, mellemlange uddannelser med 
et eller andet praktisk indhold kombineret med den teori, der nu er. 
Noget mere direkte rettet mod et eller andet. Noget håndværk eller 
omsorgsfag.  
 

Informant 6 For mig er det jo industritekniker, det tømrer, det er murer, det er 
elektriker osv. Det kunne også være maler. Og nu kender jeg lidt til dem 
også, dem her med landbrug. Det kunne også være frisør, det er også en 
erhvervsuddannelse.  
 

Informant 7 Det får mig til at tænke på sådan noget murer, tømrer, kok, smed, 
elektriker og sådan noget der. 
 
[fortæller hvor mange erhvervsuddannelser der findes] Hold da kæft, jeg 
sad og lige tænkte – jeg ville have sagt 20. Ej hvor vildt. 
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Nogle gange føles det lidt som om, det er plan B, for dem der ikke gjorde 
det så godt i skolen. 
 

Informant 8 Jamen i gamle dage var en erhvervsuddannelse for dem der ikke fik så 
høje karakterer, var det ikke sådan det var?  
Ja det er fra min tid, men sådan er det jo nok ikke mere. Men der er 
mange, der vælger dem fra jo, som der ikke vil være beskidt på hænderne 
og på tøjet. Og i stedet vil sidde ved et skrivebord med en stor computer 
hele tiden ikke. Jeg synes, det er sørgeligt. 
 

 
 

Informant Opfattelse af erhvervsuddannelser - studiemiljø 

Informant 1 Ja. Øh… Jamen jeg tror, jeg tror egentlig, at det er et godt miljø altså. Altså 
man kan sige, der vælger de jo, det jeg tænker, det jeg tænker, der kunne 
være en fordel ved erhvervsuddannelser i forhold til 
ungdomsuddannelser det er, at erhvervsuddannelsen er jo meget kørt ind 
på et specifikt fagområde, hvor man brænder for det. 
 
Men jeg tror da, det sociale er, ja det ved jeg ikke. Jeg tænker da, at det 
er, det er lidt det samme som… Jeg tænker da også, at de holder fester og 
sådan noget.  
 
Måske bare ikke så store skoler, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor mange 
der er på de skoler. Og så kunne man godt forestille sig, at der er rigtig 
mange, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, om jeg er for fordomsfuld, 
men man kunne godt forestille sig, at der er rigtig mange drenge på sådan 
en uddannelse. Det kan så måske også lige tippe i en retning, men ja.  
 
Ja, og så tænker jeg, at så er man jo sammen, kan man tillade sig at sige 
ligesindede, altså, forstået på den måde, at du er sammen med nogen, 
der har valgt den samme. Det gør man selvfølgelig også, hvis man vælger 
biologisk på gymnasiet, men der har man bare forskellige dagsordener, 
fordi at den videregående uddannelse derfra, det kan være rigtig 
forskelligt. Det kan være 30 forskellige i forhold til de 30, der går der. 
Hvorimod, at hvis du siger, jeg går murervejen på erhvervsuddannelsen, 
jamen så kommer du jo i en klasse, hvor folk går murervejen […] Så det 
tænker jeg, der kan man jo også snakke erfaringer, man kan måske hjælpe 
hinanden med det praktiske alt, hvordan fanden er det lige, du holder på 
den murerske - det ser sgu da smart ud (griner). 
 

Informant 2 Jamen det er igen, jeg tror, at det sociale sammenhold på skolerne, når 
man først er det, er det samme.   
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Informant 3 Nej altså. Jeg ved ikke, men måske jeg forestiller mig, at de er mere sådan 
opdelt på en eller anden måde. Jeg har egentlig aldrig hørt om, at der er 
sociale arrangementer for de uddannelser, som der er gymnasiefester og 
hvad der nu ellers er. Det må jeg ærligt indrømme. Det har jeg faktisk 
aldrig hørt om. Så det ved jeg slet ikke.  
 

Informant 4 Jamen det, det tror jeg da, jeg ved det jo ikke, men jeg tror da, at det er 
fint. Jeg tror da, hvis det er, jeg håber da, at man har det godt, når man 
går på arbejde. Men det kan også være hårdt at gå på arbejde. 
 

Informant 5 Det er noget af det som har drevet Josefine til STX, at det vil være socialt 
bedre for hende, end at vælge noget andet. Hun vil passe bedre ind 
socialt og give en større omgangskreds, fester og gode venner. 
 
Det er anden uddannelse skruet sammen hvor man er mere en del af et 
arbejdsmiljø, det er ikke et studiemiljø.  
 
I hvert fald kan jeg se på Josefine, at hun tænker, at det er en anden type, 
end hun selv mener, hun er, som vælger erhvervsuddannelsen. Og det var 
helt klart medvirkende til at hun valgte STX.  
 

Informant 6 [spørger om det sociale miljø spillede en rolle i valget]  
Nej egentlig ikke, men bagefter kunne vi godt se nogle.. Gymnasierne 
kender man ligesom, der er rigtig meget socialt, det kører derudaf, men 
erhvervsuddannelser der halter det lidt med det sociale. Der er ikke på 
samme måde ... Gymnasierne har jo meget med deres gymnasiefester, og 
man går i en klasse hvor man ser hinanden hele tiden. Hvor en 
erhvervsuddannelse, der er du måske på skole i lad os sige i 8-10 uger, og 
så ryger du tilbage til arbejdet. Det vil sige, du mister den kontakt du har 
med nogle af de unge. Og den uddannelse Rasmus f.eks. tager, der er kun 
drenge og ingen piger, der er ikke ligesom en klassefest eller klassefester.  
det sociale det halter lidt på erhvervsuddannelserne. De er sgu ikke gode 
nok til at … De prøver, men de er ikke gode nok til at lave noget, altså 
skolerne. 
 

Informant 7 Jeg tror sgu det er godt, det tror jeg egentlig er det samme. Det sociale 
miljø om du går i gymnasiet, HHX eller erhvervsuddannelse. Der foregår 
en omgangskreds på sådan en skole som er mega sund for de unge 
mennesker. Og det tror jeg vil være det samme.  
 
Jeg synes det sociale miljø virkede meget bedre på STX end HHX, det 
havde vi jo lært fra Mathilde af. Så det var også derfor jeg foreslog 
Christoffer, at han skulle gå på det der STX. Så det betød også noget 
dengang jeg foreslog ham det, men jeg må sige, at han har fået nogle fine 
venner på HHX også, det har været fint nok. 
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Informant 8 Det mener jeg det er. Jeg tror det er meget godt. 

 

 

Informant Opfattelse af erhvervsuddannelser – fagligt niveau  

Informant 1 Ja det var jo fandme et godt spørgsmål, altså jamen øh, det har jeg faktisk 
ikke rigtigt noget indtryk af det, og det er nok også, fordi at jeg kender 
faktisk ikke nogen. Jo, det passer ikke, jeg kender jo faktisk en, men det 
ved jeg, altså jeg har ikke. (indtryk af fagligt niveau) 
 
Jeg håber da, at de er gode. 
 

Informant 2 Jeg tror, jeg tror, det er forskelligt. Jeg tror, at man kan vælge det på 
samme niveau som en studentereksamen. Altså hvor man f.eks. kan tage 
nogle A-fag og nogle B-fag og C-fag. Så man, man kan, jeg tror, at man kan 
bygge en erhvervsmæssiguddannelse op på samme niveau som en 
studentereksamen. 
 
Nej. Jeg tror, at det er en misforståelse (at det faglige niveau er dårligt). 
Jeg tror altså mit indtryk er - altså uden at kende det. 
 
Det ved jeg, uden at vide det, så er det mit indtryk, at man kan tage de 
erhvervsmæssige uddannelser på et fagligt højt niveau, og det er også… 
Altså jeg er mega fortaler for erhvervsmæssige uddannelser. 
 

Informant 3  

Informant 4 Hmm. Det ved jeg ikke. Jeg kan i hvert fald høre på Rasmus, at han synes, 
når de er i skole, at det er noget være juks. Han synes, at lærerne de er så 
lade. Og så giver de dem nogle opgaver, og så ser de dem ikke mere den 
dag, og han siger, man kan lige så godt sidde hjemme. Og det synes han, 
det er til grin. Ja, han er træt af det. Om det så er, fordi han en anelse 
boglig bedre, fordi at han har en studentereksamen, det ved jeg jo så ikke. 
For han siger, at noget af det, det er så, så kommer læreren og giver dem 
noget for, og så går han. Så kommer han næste dag, og så kan han igen 
give dem noget for, og så ser de ham ikke mere. Det er kun det, Rasmus 
han siger. 
 

Informant 5 Jeg tænker ikke det faglige niveau er super højt, for vil man ikke gerne 
have så mange med som muligt. Nu kan jeg kun trække på niecen, som er 
på den der sosu-hjælper skole, og det er ikke noget højt niveau. Det er for 
at få alle med. Og så er det måske lidt spild af evner, hvis man kan noget 
mere. 
 
Af de håndværkere jeg selv har haft i huset, kan jeg godt blive i tvivl. Men 
jo generelt har jeg tiltro til, at de lærer det de skal. 
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Informant 6  Med Rasmus der kunne man godt have ønsket, at der lidt mere styr på 
det på erhvervsskolerne. Der var i hvert fald nogle ting, jeg ikke var helt 
tilfreds med som forældre.  
 
[spørger ind til om han ikke havde tænkt over det faglige niveau inden 
hans søn startede på uddannelsen] Det er noget man opdager undervejs, 
hvor man godt kunne have ønsket, at lærerne var lidt mere på til at 
vejlede de her unge mennesker […] Mange af de her 18-årige, de er sgu 
ikke modne nok til at styre noget som helst. De skal lige holdes i ørene, 
især på sådan nogle erhvervsuddannelser, der skal de holdes lidt mere i 
ørene. 
 
[spørger hvorfor han tænker dette] Fordi man kan tabe nogle af dem på 
gulvet, og det gør de jo, de taber jo helt klart nogle, som måske lige skal 
have lidt mere hjælp, lige skal guides lidt mere. 
 

Informant 7 Mit indtryk er desværre, at det faglige niveau er lidt lavere, og det synes 
jeg er lidt ærgerligt, for hvis man bare er skidegod til det man gør, er det 
jo lige meget, om man bliver læge eller tømrer eller elektriker. Jeg synes, 
man hører nogle gange de historier, hvor der er en eller anden 10- eller 
12-tals elev, der vælger at gå ud og blive tømrer eller håndværker. Det må 
være sjældent, eller det er ikke så tit, for når det sker, så bliver de hevet 
frem som sådan nogle historier.  
 
Jeg har fornemmelse af, at det faglige niveau er lavere, men det skulle det 
sådan set ikke være. 

Informant 8 Det ved jeg jo ikke, jeg tror man skal have lidt højere karakterer, end da 
jeg blev smed. […] Man skal høre efter og følge med for at klare sig, det 
skal man. Men omvendt er der også hjælp til dem, der er vindskudte eller 
hvad man skal kalde det. Det er sted hvor de kan få hjælp til at komme 
igennem det. Det kan godt være der er nogle mennesker, som er dårligt 
bogligt begavet, men så er de nogle fantastiske håndværkere. Det ser man 
mange gange, at dem der bliver skubbet fri fra det boglige ræs, og 
kommer væk fra skolen, og kommer ud og tømrer, svejser, skærer osv. Så 
kan man pludselig sige hold da op, fordi de er meget dygtige. 

 

Informant Opfattelse af erhvervsuddannelser - arbejdsvilkår 

Informant 1  

Informant 2  

Informant 3  

Informant 4 Ja, det ved jeg da snart ikke, hvad jeg forbinder med det. Hårdt arbejde! 
Ja. Kan det være i hvert fald. 
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Jamen det er jo hårdt at være murer. Det kan man jo ikke sådan lige lave 
om på. 
 
Jamen det er da et hårdt. Det er da et hårdt stykke arbejde, men om. Ja, 
jeg ved det, jamen det kan jo. Jamen en murer eller en tømrer kan måske 
godt arbejde til de er 65, og en anden murer er nedslidt, når man er 50 
altså det har jo også noget med ens, ja. Det kan man sgu ikke lige, men 
selvfølgelig er det da hårdt. Men om man lige får, ja. 
 

Informant 5 Det ved jeg ikke, hvad jeg skal svare til.  

Informant 6 Det ved jeg ikke, hvad man skal tænke på med arbejdsvilkårene. Det er 
forskelligt afhængigt af, hvad for en type uddannelse, for hvis du er 
murer, så må du jo forvente du er uden for og arbejde meget, og det 
samme med tømrer. Men med Rasmus som industritekniker, der må du 
forvente at arbejde inde det meste af tiden. Og typisk med 
erhvervsuddannelser der møder man tidligt. Jeg ved ikke hvorfor, men det 
gør man typisk, man møder tidligere end hvis du er kontoransat. Så kl. 6-7 
stykker møder du med en erhvervsuddannelse. Til gengæld kommer du 
tidligere hjem.  
 
[spørger ind til om han har hørt, at de bliver slidt ned] 
Jo jo men jeg vil sige sådan en som Rasmus, det han laver, der bliver du 
ikke slidt ned. Ikke i dag fordi det netop er store maskiner du står med, 
som laver arbejdet for dig, hvis man kan sige det sådan. Men der er ingen 
tvivl om, at murer bliver slidt ned, det gør de. Brolæggere bliver slidt ned. 
Frisører kan blive slidt ned på den måde, at de kemikalier de står og roder 
med, der kan de få diverse allergier osv. Tidligere med malere snakkede 
man om malerjern, men der har man fået styr på det. Jo der er nogle af de 
her uddannelser, hvor de bliver slidt. De bliver slidt hårdt, og primært 
murer og brolæggere. Der er sikkert også nogle andre, men der er det ikke 
lige så tungt. Der slider det hårdt. 
 

Informant 7 Der er en chance for at man bliver hurtigere slidt. Man bliver fysisk slidt 
hurtigere med det der, og det skal man selvfølgelig have i mente.  
 

Informant 8 Jeg synes arbejdsvilkårene i dag er fine, ift. da jeg stod i lære. Sådan med 
regler, sikkerhed, mange forskellige ting er blevet meget, meget bedre. 
Arbejdsgiverne accepterer mere, at man skal have de ting, der skal bruges 
til de forskellige opgaver. Der er ikke noget med, at det springer man 
over, fordi man gerne vil spare nogle penge. Det synes jeg er blevet meget 
mere acceptabelt. Det skal man ikke slås over.  
 
Jo jeg er slidt meget ned nu, kan man sige, efter mine 40 år i 
arbejdsmarkedet. Jeg har fået slidgigt, men man skal jo heller ikke … det 
der stillesiddende arbejde ved computere, hvor man sidder og kigger ud i 
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den blå luft, det er jo heller ikke godt. Det gør ikke noget at man har et 
hårdt arbejde, bare man har nogle hjælpemidler til at hjælpe sig. Det er 
det, der har været problemet i min ungdomstid. Vi brugte kroppen forkert 
mange gange og løftede. Vi har fået nogle bedre ting til at løfte, og fået 
biler med kraner til at løfte. Det er blevet meget mere acceptabelt at 
undgå i dag, end da jeg var ung. Der skulle vi selv kæmpe med det, og 
ødelægge sig selv.  

 

Informant Opfattelse af erhvervsuddannelser – fremtidsmuligheder 
(videreuddannelse) 

Informant 1  

Informant 2 Det er ikke noget, jeg ved noget om, men jeg tror, at man har akkurat 
samme muligheder bagefter, som man har, fordi jeg tror, at den. Altså alt 
efter, hvad man vil. 
 
Hvis man er målrettet, men selvfølgelig har man samme muligheder for 
efteruddannelse, når man har en erhvervsuddannelse. 

Informant 3  

Informant 4 Jamen det ved jeg ikke. Jeg jo for mit eget vedkommende, da kommer vi 
da afsted engang i mellem, men det er i hvert fald for lidt. Men jeg tror da 
måske ude i det private, at man kommer på mere efteruddannelse. Det 
håber jeg da, at man gør. Men jeg ved det ikke. 
 

Informant 5 Men hun synes, hun bliver for fastlåst, hvis hun vælger en 
erhvervsuddannelse, elektriker eller et eller andet. For hvis hun så ændrer 
mening, så er hun for fastlåst, hvor hun så synes at STX er bredere, og kan 
give hende flere muligheder bagefter. Det kan jeg også godt se. Man skal 
være lidt mere sikker i sin sag for at vælge en erhvervsuddannelse. 
 
Der er mulighed for at læse videre. Man kan bruge nogle af 
håndværkerfagene til at blive ingeniør, bygningskonstruktør. Jeg ved min 
niece læser sosu hjælper, som også kan blive sosu assistent og derefter 
blive sygeplejerske. Så der er muligheder for at læse videre. Så man kan 
stå af på forskellige trin, hvor der er nogle jobmuligheder. 
 

Informant 6 Det er hans valg, men vi har snakket om at han kan læse videre til ingeniør 
for eksempel, han kan læse videre til maskinmester, eller fortsætte som 
han gør og bare supplere med en masse uddannelser, altså ekstra 
uddannelser, så han bliver dygtigere og dygtigere med det, han arbejder 
med. 
 

Informant 7 Ikke andet end at jeg ved det er muligt, jeg ved sgu ikke så meget om det. 
Det har jeg ikke rigtig sat mig ind i, fordi der er ikke nogen af børnene, der 
har valgt den vej.  
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Informant 8 Selvom man bliver håndværker og ganske almindelig arbejder, så er der jo 
også en videre gren inden for vores. Så det har altid været rigtig godt at 
tage en håndværksmæssig uddannelse, og så bygge videre på den, og 
derefter komme op og sidde og lege med computere ved skrivebordet, 
hvis man vil det.  
 
Vi har snakket med hende omkring hvad hun gerne vil, og hun vil gerne 
være sygeplejerske. Og det kan hun blive gennem først sosu-hjælper og så 
sosu-assistent, og så kan man derefter blive sygeplejerske. 

 

Informant Opfattelse af erhvervsuddannelser – jobsikkerhed  

Informant 1 Nej altså jeg tænker jo lidt, fordi man hører jo sådan ind i mellem, at der 
er brug for håndværkere altså. Nogle gange så er det jo også sådan lidt 
sæsonbetonet, fordi at hvis det er frost og det pisregner og det er sne 
over det hele, jamen så er det måske ikke så meget for håndværkeren. Så 
er de sæsonarbejdsløse, men så er der jo perioder, hvor der er rigtig godt 
gang i den, og hjulene kører i Danmark, og så bygger folk jo fandme. 
 

Informant 2 Jamen altså jeg er måske også præget af, at vi selv har en 
håndværksmæssig virksomhed, hvor vi savner, at der er nogle unge 
mennesker at tage af altså. Som gider. 
 
Jamen jobsikkerheden inde for håndværk, altså der er du garanteret job. 
[…] Hvis man ellers er et rimelig fornuftigt menneske. Så det. Der tror jeg, 
at der er gode jobmuligheder. 
 

Informant 3  

Informant 4 Jamen det er da, jamen det tror jeg, det tror jeg det er helt, det er helt, 
det tror jeg da, at det er godt. 
 

Informant 5 Ja for håndværk og omsorgsfag, det er dem vi har brug for. 
 
Ja der vil jeg tro, at man kunne gå ud og få sig et job med det samme. 
 

Informant 6 Men der jo mangel på industriteknikere, så han er næsten sikret job 
fremadrettet. 
 

Informant 7 Jamen der er så mange jobmuligheder i erhvervsuddannelser, det er det vi 
kommer til at mangle, er mit indtryk. Så der må være rigtig gode 
jobmuligheder. 
 

Informant 8 Jobmulighederne er rigtig gode, der er allerede nu brug for elektrikere, 
smede VVS’er, tømrer, mekanikere f.eks. Der er brug for rigtig mange, så 
det er også derfor der bliver gjort så meget reklame ude på skolerne om 
at vi vil gerne se at få udannet nogle lærlinge, og få nogle elever ind. 
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Informant Opfattelse af erhvervsuddannelser – lønningsforhold 

Informant 1 Men jeg går, altså jeg tænker, at de bliver jo nødt til at give en løn, der er 
overenskomsttilsvarende. Så jeg tænker, at lønnen er okay, men det skal 
jeg selvfølgelig ikke kunne sige, fordi jeg kender egentlig ikke lønniveauet, 
men jeg håber da, at de får i forhold til, at de yder jo et stykke arbejde og 
så videre. 
 
Men jeg tænker ikke, at de får en dårligere løn, fordi at de er fag, eller 
hvad hedder det, hvad hedder sådan noget, at de har gennemgået en 
erhvervsuddannelse […] 
 

Informant 2 Så det tror jeg, det er det der med, at man skal sgu ikke kimse af at blive 
håndværker. Du tjener både gode penge, og det kan være spændende. 
 

Informant 3 Altså jeg tænker, at dem, der har en længere videregående uddannelse, 
tjener flere penge end dem, der måske ikke har så lang en videregående 
uddannelse eller ikke har en videregående uddannelse på den måde. 
 

Informant 4 Jamen det tror jeg da helt bestemt, det kommer an på, hvad man laver. 
Altså hvis man, altså en tømrer får jo ikke lige så meget som ja, måske 
nogle andre.  
 
Nå som tømrer eller, jo, jamen det tror jeg, det er helt, det er da ganske 
fint. Det synes jeg da. Man kan jo altid tænke sig, ønske sig at få mere. 
Men det tror jeg da, det er okay. 
 

Informant 5 Afhængigt af hvad du vælger, så tror jeg nogle er ganske godt lønnet. 
Omsorgsfag er traditionelt aldrig særligt godt.  
 

Informant 6 De starter jo med en høj løn, og er foran arbejdsmæssigt fordi de jo … De 
3 år andre går i gymnasiet, de 3 år bruger de på at få sig deres 
uddannelse. Og så kommer de ud og får en startløn på omkring 30.000. 
Og det får de i 5 år. 
 
[i forbindelse med hvad han har lagt mærke til i medierne] Det er bare 
sådan systemet er, og når man kigger på hvad for nogle jobs, der giver 
mest i løn, hvis man kigger på top 10, så er det jo akademiske 
uddannelser, det kan man ikke komme udenom. Sådan er det. 
 

Informant 7 Det tror jeg faktisk, det vægter jeg ikke specielt højt, fordi du kan være en 
skidegod tømrer og en skidedårlig læge. Det har sgu noget at gøre med, 
hvor god man er til det man laver. Det tænker jeg ikke på det der. Jeg går 
ikke og tænker, at erhvervsuddannelser giver lavere løn, så det skal man 
holde sig fra, overhovedet. For det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt.  
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Informant 8 Jeg har ellers sagt at det med at blive maler, det skal man ikke kigge skævt 
til, for de tjener mange penge. Inde i fx København hvor de går og maler 
for en mester der, de har en rigtig, rigtig fin løn. Det har de. 
 
[om han har positivt indtryk] Ift. akademisk uddannelse, i nogle felter men 
ikke i nogle andre felter. Det er sådan lidt op og ned, det mener jeg det er.  
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Bilag 14: Interviewguide ekspertinterview Jan Kleemann 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål  

Personlige 
baggrundsspørgsmål 

Hvad er din stilling?  
Hvad er et dit ansvarsområde på skolen?  
Hvor længe har du været på erhvervsskolen?  
Har du haft andre jobs inden for erhvervsuddannelser/skoler? 
 

Behovet for flere 
erhvervsuddannede 

Hvordan har du oplevet udviklingen i forhold til elever på 
erhvervsuddannelserne?   
Hvordan har du oplevet udfordringen på din skole?  
Hvad gør I for at ændre problemet?  
 

Tiltag for at tiltrække 
flere unge til 
erhvervsuddannelser 

Hvad har I gjort for at tiltrække flere elever til skolen?  
Hvordan kommer I normalvis i kontakt med eleverne?  
Hvilken type materiale? (informationsmøder, brochurer, 
annoncer i aviser mv.)  
Hvilke vejledningsaktiviteter har I for at tiltrække de unge?  
Hvordan inddrager i forældrene i denne proces?  
 

Primære interessenter  Hvem ser du som erhvervsskolernes primære 
interessenter/målgruppe? 
Hvordan ser du på mediernes rolle ift. Erhvervsuddannelser 
omtales og effekten på ansøgningstal? 
Hvordan oplever du forældrenes rolle i ansøgningsprocessen?  
Hvordan forsøger I at inddrage dem i processen?  
 

Opfattelsen hos de 
forskellige interessenter 

Hvordan oplever du, at erhvervsuddannelser opfattes i 
medierne? 
Hvordan oplever du, at erhvervsuddannelser opfattes generelt 
i offentligheden/befolkningen? 
Hvordan oplever du, at erhvervsuddannelser opfattes blandt 
medarbejderne?  
Hvordan oplever du, at erhvervsuddannelser opfattes blandt 
jeres elever?  
Hvordan oplever du, at erhvervsuddannelser opfattes generelt 
blandt de unge?  
Hvordan arbejder ledelsen for at positionere EUC Syd/ 
erhvervsuddannelser som uddannelsesvalg?  
Hvordan er den ønskede opfattelse af erhvervsuddannelser 
for dig?  
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Hvordan opfattes 

uvidenheden om 

erhvervsuddannelser ift. 

• Studiemiljø  

• Fagligt niveau  

• Lærepladser  

• Videreuddannels
e  

• Løn  

• Hårdt fysisk 
arbejde/nedslidt  

Har du indtryk af, at der hersker en uvidenhed om 
erhvervsuddannelser?  
På hvilke parametre?  
Hvordan påvirker det?  
Har DM i Skills haft effekt på opfattelsen og uvidenheden om 
erhvervsuddannelser?  
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Bilag 15: Interviewguide ekspertinterview Kathrine Ekelund 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål  

Personlige 
baggrundsspørgsmål 

Kan du fortælle lidt om Dansk Håndværk? 
Hvad er din stilling?  
Hvad er dine arbejdsområder som uddannelseskonsulent?  
Hvor længe har du været hos Dansk Håndværk?  
 

Behovet for flere 
erhvervsuddannede 

Hvordan oplever du udfordringen i at tiltrække unge til 
erhvervsuddannelserne?   
Hvordan har du oplevet udfordringen i dit arbejde eller 
generelt hos Danmark Håndværk?  
 

Tiltag for at tiltrække flere 

unge til 

erhvervsuddannelser 

  

Hvad gør I for at ændre problemet?  
Hvad går Lærlingenes Hus ud på?   
Hvem er I i kontakt med for at tiltrække flere unge til 
uddannelserne? Hvis ja, på hvilken måde? 
(informationsmøder, videoer mv.)  
Tænker i forældre, lærere eller vejledere ind i 
kommunikationen? 
 

Primære interessenter Hvem ser du som primære interessenter/målgruppe i jeres 
tiltag? 
Hvordan ser du på mediernes rolle ift. hvordan 
erhvervsuddannelser omtales og effekten på 
ansøgningstallet? 
Hvordan oplever du forældrenes rolle i valget af 
uddannelse?  
Vurderer du, at man burde inddrage dem mere eller mindre 
i processen?  
 

Opfattelsen hos de 
forskellige interessenter 

Hvordan oplever du, at erhvervsuddannelser opfattes i 
medierne? 
Hvordan oplever du, at erhvervsuddannelser opfattes 
generelt i offentligheden/befolkningen? 
Hvordan oplever du, at erhvervsuddannelser opfattes blandt 
dine kollegaer?  
Hvordan oplever du, at erhvervsuddannelser opfattes 
generelt blandt de unge?   
Hvordan er den ønskede opfattelse af erhvervsuddannelser 
for dig?  
Er det også den opfattelse, Dansk Håndværk arbejder 
henimod at opnå?  
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I medier og kampagner har vi identificeret fokus på det 
faglige niveau, studiemiljø, praktisk læring, drømme 
(videreuddannelse og selvstændig) og interesser (trends, 
bæredygtighed, kreativ, fritid)  
Er det også de ting du mener man bør kommunikere? Og til 
hvem? 
 

Hvordan opfattes 
uvidenheden om 
erhvervsuddannelser ift.  

• Studiemiljø  

• Fagligt niveau  

• Lærepladser  

• Videreuddannelse  

• Løn  

• Hårdt fysisk 
arbejde/nedslidt  

Har du indtryk af, at der hersker en uvidenhed om 
erhvervsuddannelser?  
På hvilke parametre?  
Hvordan påvirker det?  
Har DM i Skills haft effekt på opfattelsen og uvidenheden 
om erhvervsuddannelser?  
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Bilag 16: Transskription ekspertinterview Jan Kleemann 

A: Jamen vi vil, i princippet, vi starter lige med nogle personlige spørgsmål, tænker jeg, eller sådan 

om dig, og så går vi lige lidt videre til det, der handler om skolen osv. Og det første, det er bare, 

hvad din stilling er? #00:00:21.38#  

 

J: Det er afdelingschef. Det hedder afdelings- og uddannelseschef. #00:00:28.96#  

 

A: Og for hvad eller sådan hvad er dit ansvarsområde? #00:00:31.44#  

 

J: Altså jeg har det pædagogiske ansvar for alle bygge- og anlægsuddannelser på tværs af skolens 

adresse. Og EUC Syd er jo en lidt speciel skole i og med, at den dækker hele det sønderjyske 

område. Og dvs. at vi har afdelinger i både Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev. Og jeg 

sidder så som driftschef på Aabenraa-afdelingen, hvor vi både har bygge- og anlægsuddannelser, 

men der har vi også en del andre uddannelser, eksempelvis vores maduddannelse, altså kokke og 

ernæringsassistent, cater og smørrebrød, frisør, tandklinikassistent, teknisk designer. Ja og vi har 

også et teknisk gymnasium. Så dem sidder jeg som driftsansvarlig for den adresse i Aabenraa. Men 

for tværs af skolen, vi har jo bygge- og anlægsuddannelser på flere af vores adresser, og der har 

jeg så uddannelsesansvaret for de bygge- og anlægsuddannelser, vi har. #00:01:32.93#  

 

C: Og hvor længe har du været i den stilling? #00:01:35.25#  

 

J: Det har jeg været i 11 år, cirka, tror jeg. #00:01:43.09#  

 

A: Og hvad var din stilling, før du blev afdelingschef? #00:01:48.72#  

 

J: Der var jeg det man kaldte, ledende lærer eller hvad hedder sådan noget, team-koordinator, hed 

det vist faktisk til sidst? #00:02:01.39#  

 

A: Og hvad indebærer det? #00:02:03.61#  
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J: Jamen det indebar, at de medarbejdere, der var i det team, der sad jeg i Haderslev og arbejdede 

jo delvist som underviser og så delvist med at planlægge, hvem skulle tage hvilke nogle fag af 

lærerne, og hvornår skulle det ligge osv., materialebogføring og materialebestilling og sådan nogle 

ting. Så det var sådan en 50/50 med at være underviser og så var man leder for den lille gruppe af 

medarbejdere, hvor vi var en fem stykker, tror jeg. Fem eller seks, lidt op og ned, tror jeg. 

#00:02:39.15#  

 

A: Okay. Og har du haft andre jobs på erhvervsskolen? #00:02:44.34#  

 

J: Ja, oprindeligt startede jeg jo på Esbjerg Tekniske Skole, der hedder Rybners i dag. Som 

underviser, tømrerfaglærer. Og der var jeg ovre i 4,5 år, og så blev jeg ansat som tømrerfaglærer 

på det, der hed Haderslev Tekniske Skole, det er jo så en del af den fusionsskole, vi har i dag. Så 

har jeg været tillidsrepræsentant og ja, sådan nogle forskellige ting. #00:03:14.74#  

 

A: Hvordan har du oplevet udviklingen i forhold til elever på erhvervsskoler i alle de år, du har 

været i branchen, kan man vel kalde det? #00:03:26.03#  

 

J: Altså prøv lige og uddyb, hvad det er …#00:03:29.31#  

 

A: Altså sådan ansøgningstallet, altså hvor mange, altså interessen i at tage en 

erhvervsuddannelse. #00:03:34.66#  

 

J: Jamen den er jo faldet gevaldigt, altså. På et tidspunkt var man jo oppe og have ja, nærmest jeg 

tror en 30-40% af en ungdomsårgang valgte at tage en erhvervsuddannelse. Og nu er det jo helt 

nede på, ja i år er det jo 20%, det er jo faktisk faldet en lille smule i år. Og man kan sige, at det 

politiske mål er jo, at i 2020 skulle man være på 25% af en ungdomsårgang, så man er jo langt fra 

målet. Så det har været en faldende interesse, og det betyder jo, at vi har fået færre hold også. 

Der har været en større, de unge mennesker vælger mere at tage det gymnasie-delen, og måske 

hvis man kigger på det, så også det almene gymnasium. #00:04:31.48#  
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C: Ja, jeg tænker det ansøgningstal, du nævner, de 20% er det - snakker du om generelt for hele 

landet eller på jeres skole eller i regionen? #00:04:40.45#  

 

J: Ja, det er for hele landet. Der er nogle forskellige geografisk. Der er faktisk også forskel på vores 

kommuner nede hos os. En lille bitte smule. Nu kan jeg ikke lige huske tallene, men det er i hvert 

fald sådan, at i f.eks. Haderslev er det rigtig lavt tallet, og i Aabenraa er det lidt bedre, altså på den 

gode side, og så ligger de to andre byer sådan lidt inde imellem det. Men i Haderslev er man langt 

under 20%, og i Aabenraa er man måske på 22%, men det er landstallet er 20% i år. #00:05:16.28#  

 

A: Hvad tror du, at den manglende interesse skyldes? #00:05:20.28#  

 

J: Jamen jeg tror, mange unge vælger, ja kan man sige at fortsætte deres gang, deres de der 

grundfag, man jo har, altså dansk, engelsk, matematik, som man har i folkeskolen, det er også 

noget at det, man sådan kan nikke genkendende til. Og så er det det der fællesskab, det giver at gå 

på en gymnasial uddannelse. Man har tre år samme sted. Hvorimod at vælger man en 

erhvervsuddannelse, så ville man skulle skifte mellem at være ude i en virksomhed og være på 

skole, så man møder kun sine klassekammerater i kortere perioder. Så er det måske tidligt for 

nogle unge mennesker i dag at skal vælge et fag, altså en gymnasial uddannelse, der vælger du jo 

reelt ikke et job. Det gør du jo, hvis du vælger en erhvervsuddannelse, så vælger du jo sådan set 

også et job. Så det, tror jeg, betyder rigtig meget for et ungt menneske, at man ikke skal tage 

valget allerede der. Og jeg tror ikke, at de unge mennesker er klar over, at det er jo, det er også 

bredt inden for de brancher. Der kan man også vælge anderledes, når man først er startet. Man er 

jo ikke låst af det. Men det tror jeg, at der er nogen, der tror, altså siger, jamen jeg kan ikke 

forestille mig, at jeg skal vælge allerede som 15-16-årig, hvad det er for et job, jeg skal være - og så 

resten af ens liv altså. Det er I jo selv også lidt eksempler på. #00:06:53.11#  

 

A: Ja, det kan man sige. Jeg tror, at vi kommer lidt mere ind på det her igen senere, men hvad har I 

sådan gjort på skolen eller i EUC Syd som helhed for at ændre på det her? Altså for at gøre det 

mere attraktivt? #00:07:07.74#  
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J: Jamen vi har gjort rigtig, rigtig, rigtig mange ting gennem tiden, og vi har prøvet alt muligt af 

uden faktisk helt at være sikker på, hvad det er, der virker. Og selvfølgelig har vi også gjort nogle 

ting, hvor vi kunne se, at det har haft en positiv effekt, men det er bare kortvarigt typisk. Og jeg 

tror også, altså. Fejlen er måske, at vi tror, at vi kan tage alle over en kam, men det er helt 

individuelt, hvert enkelt individ vælger ud fra egne erfaringer. Vi ser dem mere som store klumper. 

Så det tror jeg måske er en af udfordringerne. Jamen vi har lavet, vi laver brobygningsforløb, lige 

nu arbejder vi på at komme mere ind på folkeskolerne. Altså folkeskolerne de har jo noget, der 

hedder Åben skole, som er lavet for, at man kan trække virksomheder ind, altså det kunne være 

en murermester, der kom ind og fortalte klassen om, hvad hans arbejde var, det er jo typisk en far 

til en af eleverne eller sådan noget. Det er en del af den nye folkeskolereform, og det samarbejder 

vi jo med folkeskolerne omkring. Også at lave deres undervisning mere praksisorienteret. Altså og 

det er den store udfordring, for de undervisere, man har på folkeskolen, det er en kæmpe 

udfordring, de har kæmpe udfordring med at sætte sig væk fra den der, de har jo også kommet 

igennem en gymnasial uddannelse. Taget en læreruddannelse, som alt sammen ligner hinanden, 

og har indsigten i, hvad vi i grunden går og gør. Det har de ikke. Altså eksempelvis at skulle lave 

matematikundervisning mere praksisorienteret - det er en kæmpe udfordring for dem. For de ser 

det som en teori og ikke noget, man skal bruge i praksis. Og vi har den modsatte opfattelse. 

#00:08:49.65#  

 

A: Har I, altså nu har jeg sådan læst mig til, at i Nordjylland et eller andet sted, det er sådan set 

også ligegyldigt hvorhenne, der har man ligesom sådan også forsøgt at uddanne lærerne, altså 

folkeskolelærerne i, hvad er en erhvervsskole, og hvad kan man bruge det til, og hvad sker der 

her? Er det også noget, I har arbejdet i? #00:09:07.25#  

 

J: Ja, vi har prøvet det et par gange med det. Men det har man prøvet helt tilbage. F.eks. Esbjerg 

Teknisk Skole, der havde vi sådan nogle forløb, hvor lærerne på folkeskolen, de kom faktisk ind og 

fik noget undervisning hos os, i hvordan man kunne praktisere det her, og så lavede de sådan et 

forløb med deres klasser, hvor de over tre år var nogle dage inde på erhvervsskolen sammen med 

deres klasse. Typisk følger en folkeskolelærer en klasse i tre år, og så kommer der selvfølgelig 

nogle nye lærere, og så laver man nogle skift. Så de der, så det er der flere forsøg på at gøre. 
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Problemstillingen er også lidt, at underviserne i folkeskolen de er også presset på tid. Og specielt 

efter den der store reform, hvor der var, ja hvor man nedlagde arbejdet og strejkede og alt det. Da 

har alle underviserne og sådan ligesom sagt, jamen vi har mindre tid til forberedelse, så bruger 

man også tid på at, kan man sige efteruddanne sig. #00:10:11.03#  

 

A: Jaja, det giver mening. #00:10:13.94#  

 

J: Så den er vi også kommet lidt i en klemme omkring. Men vi laver en del forsøg med at 

samarbejde med grund- og folkeskolen omkring at komme ud i skolerne, og eleverne kommer ud 

til os og ser. Og der gives jo introduktionsforløb, altså brobygning for 8. klasse, hvor de kan vælge 

nogle forskellige fag, de gerne vil have. Og så gives der brobygning i 9. og 10. klasse, hvor man kan 

komme ud på et fag i en hel uge ad gangen. #00:10:46.48#  

 

A: Så det handler måske ligesom også meget om at få vakt interessen hos de her 

folkeskoleelever?#00:10:52.01#  

 

J: Ja, og gøre opmærksom på, hvad er det i grunden for noget? Hvordan er undervisningen hos os? 

Altså alt vores undervisning er jo meget projektorienteret, hvor teori og praksis de hænger 

sammen i nogle projekter. Det gælder sådan set også lidt vores gymnasie. Altså teknisk 

gymnasium er jo også sådan en, hvor man arbejder meget i projekter. Og teorien, man laver nogle 

beregninger, så går man ud og udfører det i et eller andet projekt. Eksempelvis lave en vindmølle 

og så arbejder man på, jamen hvordan udformer man sådan en, hvad skal der til. Og så laver man 

et teoretisk oplæg til det, og så bagefter så laver man selve vindmøllen. Så prøver man den af. 

Hvor meget strøm giver den eksempelvis osv. osv. Så det hænger jo sammen i nogle projekter i 

stedet for, at det ene er matematikundervisning, det andet det er værkstedsundervisning, så er 

det jo i projekter, vi arbejder. #00:11:47.48#  

 

A: Ja altså sådan, hvordan kommer I normalvis i kontakt med eleverne? Er det på 

brobygningsforløb eller er det, når I kommer ud på skolerne, eller hvad gør I sådan for at komme i 

kontakt med folkeskoleeleverne? #00:12:04.85#  
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J: Altså for det første så kommer vi i kontakt med. Nede hos os er det jo i hvert fald sådan, jeg ved 

faktisk ikke, hvordan det er i resten af landet, men da alle - i alle vores fire kommuner, der er det 

sådan, at alle 8. klasseelever skal ud på erhvervsskolen. #00:12:20.14#  

 

A: Allerede i 8. klasse? #00:12:21.31#  

 

J: Alle 8. klasse, ja det hedder introduktionsforløb, og da præsenterer vi jo lidt om, der prøver de jo 

så noget af det. Nogle prøver f.eks. at stå ovre i køkkenet og lave en ret, og andre de laver måske 

en bordskåner inde i ved tømrerne, eller ja de laver, hvis de er på vores gymnasie, så laver de 

f.eks. en kanon, som de prøver at fyre af i slutningen af dagen, så de kommer ind og ser. Og så går 

man selvfølgelig en runde og præsenterer tingene osv. Så vi er sikre på, på et eller andet tidspunkt 

at have fat i alle. Men ellers så har vi også noget, der hedder Folkeskole Skills. Der tager vi ud 

sammen med handelsskolen og social- og sundhedsskolen, det er jo alle erhvervsuddannelser. Der 

tager vi ud, og så laver vi sådan nogle konkurrencer. Og dem som så vinder konkurrencen, de er så 

med til det der DM i Skills, som I sikkert har hørt om. Som jo er en gang om året. Der kører de 

sådan en landsdækkende konkurrence for alle folkeskoler om at vinde det der forløb. Og der er de 

uge og prøve at lave. Så prøver de f.eks. at sætte dæk på en bil. Og så går det hele på tid og sådan 

noget. Så det er sådan konkurrence. Og der har vi også kontakt med samtlige, måske i hvert fald 

90% af eleverne har vi kontakt med. Og der prøver vi selvfølgelig at sælge os bedst muligt. 

#00:13:44.43#  

 

C: Men er det så en mini-DM i Skills? For DM i Skills er vel for dem, der går på 

erhvervsuddannelsen? #00:13:51.37#  

 

J: Ja, men trods alt også i. Der er der også en konkurrence. Jeg mener faktisk, at der er om 

torsdagen i DM Skills, der er folkeskolen. Dem som har vundet de der lokale konkurrencer, altså 

det er, jeg tror, at vi har tre, der kan vinde nede i vores område, og tilsvarende har man jo så i 

Kolding, og i Esbjerg har man et hold og Aalborg og alle de andre byer, som har en teknisk skole, 

de har også en vinder med. Og så mødes de alle der. Og så konkurrerer de om at blive det bedste 
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folkeskolehold. Og så vidt jeg ved, så skal det være blandet hold mellem piger og drenge. Altså to 

piger og en dreng, eller to drenge og en pige. Det er tre på hvert hold.#00:14:33.52#  

 

A: Så det er ligesom sådan en lille opvarmningskamp, som man måske ville have sagt i sportens 

verden? #00:14:37.71#  

 

J: Ja, for dem, der har kvalificeret sig til. Det gælder om at kvalificere sig og blive de bedste. 

#00:14:44.91#  

 

A: Okay. Hvad sådan altså sådan materialer som annoncer og brochurer ude på skolerne og sådan, 

er det også noget, I gør i eller? #00:14:58.97#  

 

J: Ja. Det gør vi. Vi har en, vi har tre ansat i vores marketingsafdeling. Kommunikationsafdeling 

hedder det hos os. Der har vi tre ansat, som laver det. Så får vi jo nogle gange materialer lavet ude 

ved en altså produceret fra private. #00:15:17.51#  

 

A: Jaja, en grafiker eller sådan noget. #00:15:17.51#  

 

J: Og andre gange kan vi selv trykke det. Vi har faktisk sådan et sted, som kan trykke, men det er 

bare ikke så moderne længere, for det er faktisk billigere at få det lavet ude i forhold til at købe de 

trykmaskiner, som man bruger. #00:15:32.48#  

 

A: Er det, altså sådan når I laver sådan noget materiale, samarbejder I så også på tværs med andre 

skoler for sådan at komme ud et fælles budskab, hvis man kan sige det på den måde? 

#00:15:42.06#  

 

J: Ja, til dels er der jo noget, der bliver udviklet centralt fra. Så er det jo typisk ikke noget, så er det 

noget, så kan vi købe de materialer i stedet for, og det dækker så f.eks. så, hvis man skal fortælle, 

hvad bygge- og anlægsuddannelserne er, eller tømreruddannelsen, så er det noget, der bliver 

udviklet sådan generelt for landet, og så ligger de jo ude på Uddannelsesvejledningens kontor. Det 
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er dem, som de så har. De brochurer har vi selvfølgelig også liggende for dem, som kommer ind fra 

gaden, men ellers så synes jeg, at vi reklamerer nok mest for os selv, for vi er jo også i konkurrence 

med vores kollegaer, må vi sige. #00:16:19.38#  

 

A: Jaja, sådan er det jo. #00:16:22.52#  

 

C: Hvad med sådan noget videomateriale? Laver I andet end bare, hvad kan man sige fysisk? 

#00:16:28.71#  

 

J: Jaja, og det er jo også noget, vi er med til. Vi har jo f.eks. på vores hjemmeside tror jeg der ligger, 

at man kan gå ind og finde nogle elever, der står og fortæller om deres uddannelse osv., og dem 

lægger vi også ud på Facebook og andre medier. Det bruger vi rigtig meget i dag faktisk. Og vi 

arbejder på at til det næste forløb, der skal nogle af underviserne, de skal lave sådan en lille 

velkomstvideo, som de sender ud til elever med, at jeg glæder mig til at se dig den nu ved jeg ikke 

10. august eller hvad det nu er. For de nystartede. De får sådan en velkomstvideo. Sådan nogle 

ting prøver vi også af. Men det er jo, lige præcis den del er jo for dem, som har valgt os. 

#00:17:13.68#  

 

A: Jaja, det er jo selvfølgelig rigtigt. #00:17:15.08#  

 

J: Det andet det ligger jo, ligesom vi har også biografreklamer, hvor der er nogle elever, der stiller 

sig frem, ligesom I sikkert har set, alle skoler har jo ligesom sådan noget. Ja, så, altså der er også 

lavet nogle undersøgelser over, hvor meget den markedsføring den faktisk hjælper, og det er 

meget lidt, den rykker faktisk. #00:17:33.98#  

 

A: Så dit indtryk er måske, at det er mest det der sådan med, at man får eleverne, altså 

folkeskoleeleverne ud på skolen, så de virkelig får en fornemmelse af, hvad det er, det handler 

om? Og så lige så meget at få den praktiske undervisning integreret i folkeskolen? At det ville være 

det, der kunne rykke noget i den her sammenhæng? #00:17:53.90#  
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J: Det ville betyde rigtig meget. Nu er der jo lavet nogle nye valgfag i folkeskolen, som er praktisk 

orienteret, som eleverne skal vælge, sådan så de prøver af, altså det er jo noget, man lidt har 

stjålet fra dengang jeg gik i skole, for der havde man sådan nogle ting som ja altså, jeg ved ikke, 

om i dag hedder det måske husgerning og sløjd eller hvad det ellers kan hedder, men der har man 

lavet nogle nye. Altså teknologiforståelse er et nyt fag i folkeskolen eksempelvis, og det er jo fordi 

at man arbejder meget på det der robotter og sådan nogle ting. Og det er jo også med til at 

motivere nogle. #00:18:31.20#  

 

A: Ja, vække en interesse måske. #00:18:32.43#  

 

J: Ja. #00:18:37.53#  

 

C: Hvad med forældrene? Hvad gør I sådan for at inddrage dem i processen? Eller er det noget, I 

overhovedet gør? #00:18:45.44#  

 

J: Hvad gør vi i grunden over for forældrene? Jamen vi har jo sådan nogle informationsmøder, 

inden de starter, hvor vi fortæller om, hvad indholdet er i de forskellige uddannelser osv., så på 

den måde. Og så har vi jo selvfølgelig noget forældrekontakt, når de er startet hos os. Men meget 

af vores materiale henvender sig også til mor. Fordi - ja det sige jo, at det er moderen, der er 

meget med til at bestemme, hvad de unge vælger. Om det bare er en fornemmelse, og det så bare 

er blevet italesat på den måde, det ved jeg faktisk ikke helt, fordi den, det er ikke helt sikkert, at 

det altid er sådan. Det er i hvert fald ikke altid sådan med alle de elever, der vælger ved os, der 

tror jeg også nogle gange, jamen hvis faderen er mekaniker, så kan sønnen også se sig selv i sådan 

et job. Men man ser sig ikke så lidt at blive mekaniker, hvis ens far er læge vel. #00:19:42.45#  

 

C: Men det er så først, når de unge har valgt, du sagde, at det er først introduktionskurset, når 

man ligesom, når børnene har taget stilling til, at de gerne vil? #00:19:52.82#  

 

J: Ja, det er der, de sådan kan komme, og så har vi selvfølgelig Åbent hus og sådan noget. 

#00:19:56.02#  
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A: Men det er måske også allerede dem, der er lidt interesseret typisk, der møder op til Åbent hus 

eller hvad? Det er det måske ikke? #00:20:00.80#  

 

J: Ja, der er mange forældre, de tager så også rundt og ser, fordi typisk så er det sådan, at det er på 

samme dage, man har det for alle ungdomsuddannelser. Og så kommer de rundt, og så bruger de 

sådan en lørdag der til at komme rundt og se de forskellige steder. #00:20:12.76#  

 

A: Okay, hvor de kan se sig selv henne. Og taler med lærere og elever og sådan nogle ting? 

#00:20:16.42#  

 

J: Ja. Dem som måske, hvor børnene er lidt i tvivl, så tager forældrene dem med ud og kigger. Det 

er jo i hvert fald i de tilfælde, hvor man har nogle forældre, der understøtter deres børns 

uddannelsesvalg. #00:20:23.66#  

 

A: Okay, så det er mest de børn, der er i tvivl eller dem, der måske næsten har valgt? Deres 

forældre, som I er i kontakt med? #00:20:40.14#  

 

J: Ja, dem er vi jo i kontakt med. Specielt indtil de bliver 18 år. Og derefter så forsvinder det jo 

sådan lidt. Så er der jo nogle forældre, der kommer og ringer på skolen og tager fat i kontaktlæren 

og sådan noget, ja. #00:20:49.59#  

 

A: Jaja. Sådan som det nu er. Hvem oplever du sådan som skolens primære stakeholder? Altså 

interessenter? Hvis du forstår, hvad jeg mener? #00:21:02.31#  

 

J: Uha! Det er mange forskellige! Altså det er jo lige fra de lokale erhvervsdrivende betyder jo rigtig 

meget for os, for det er dem, vi skal skaffe arbejdskraft til, kan man sige. Det er jo en af vores 

missioner. Det er jo at skaffe arbejdskraft til lokalområdet. Og uddannet arbejdskraft vel og 

mærket. Så det er jo da en vigtig, en vigtig del. Men så har, men altså ellers, så er det jo fra de 

lokale politikere, som alle sammen, altså nu har vi fire borgmestre i vores område, de kæmper jo 

alle sammen for at få alle uddannelser til lige deres by. Og det har vi jo ikke befolkningsgrundlag 
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til, så vi fordeler dem jo, så vi har noget i alle byer, kan man sige. Og er der jo landspolitikerne, 

altså i lige for nuværende er det jo Pernille Rosenkrantz Theil, der er #00:22:06.31#  

 

A: Undervisningsminister#00:22:06.31#  

 

J: Ja, minister for det her område. Og så er der hele embedsværket, som jo sidder og understøtter 

deres arbejde, og som kommer med dekreter om, hvad skal vi lave af bekendtgørelser osv. Og så 

er det de faglige organisationer, som har rigtig meget at sige på sådan en uddannelsesinstitution 

som vores. Det er f.eks. Dansk Byggeri, Dansk Industri, ja 3F på den modsatte side osv. Altså de 

faglige organisationer for henholdsvis arbejdsgiver og arbejdstager. #00:22:41.54#  

 

(forbindelsen bliver dårlig)#00:22:53.68#  

 

A: Du har lige faldet ud siden du øh… Der er lidt halvdårlig forbindelse. #00:23:01.31#  

 

C: Jeg tror, at vi hørte fra ja de faglige organisationer. #00:23:07.05#  

 

J: De faglige organisationer i landet udpeger så hver især - arbejdsgiversiden udpeger to i de lokale 

uddannelsesvalg, som jeg sidder som med i det lokale uddannelsesvalg. Der sidder jeg 

skolerepræsentant. Så sidder der to arbejdsgiverrepræsentanter. Altså hvis det nu var tømrerne, vi 

snakker om, så er det to tømrermestre, der sidder i det lokale uddannelsesvalg og så to 

arbejdstagere. Altså to tømrersvende, som er udpeget af 3F. Altså fagforeningen. Og der sidder vi 

så, og de er så med til at styre, hvordan vi laver uddannelsen. Gør vi de rigtige ting, er vi med på 

noderne, får vi den sidste nye teknologi med ind i osv., opfylder vi i bund og grund de 

bekendtgørelser, ministeriet udsender? På den måde hænger det sammen. Og så er det jo 

selvfølgelig samarbejde med de, primært de kommunale folkeskoler. Det er jo frivilligt for de 

private grundskoler, altså privatskolen, hvor meget de vil være med, og hvad de vil. Og derfor kan 

man nok også se, at rigtig mange privatskoler har rigtig mange, der vælger et gymnasie. 

#00:24:24.86#  
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A: Okay. Og så er der vel også, altså selve eleverne og medarbejderne og den del af det, der sådan 

er nogle interessenter, der skal plejes? #00:24:37.01#  

 

J: Jaja, det er klart. Jamen altså, det tror jeg så det gælder uanset, hvad man er for en 

uddannelsesinstitution, så skal man jo gøre, lave kvalitet ud af det. Kvalitetsundervisning bliver jo 

vigtigt. Ellers så mister du jo eleverne. Det kan vi tydeligt mærke. De gange, hvor vi har haft 

problemer med, f.eks. at vi har haft nogle, der har sagt op eller der har været sygdom og sådan 

noget, at vi ikke har kunnet skaffe en kvalificeret underviser, så går der ikke ret lang tid, så vælger 

de altså naboskolen i stedet for. #00:25:06.11#  

 

A: Men flytter de så til naboskolen, eller flytter de så til gymnasiet? #00:25:10.40#  

 

J: Ej, så flytter de primært til naboskolen, for de er jo typisk i gang med deres uddannelse. Det vil 

jeg sige, der flytter de til den nærmeste skole, der har det fag. #00:25:22.48#  

 

A: Man kan sige, at det skidt for jer, men for landsdækkende og for arbejdsgiverne betyder det 

selvfølgelig ikke så meget. #00:25:29.27#  

 

J: Nej, men det er også bare for at sige, at der er en konkurrence mellem erhvervsskolerne. Om 

eleverne. #00:25:37.11#  

 

A: Altså hvordan ser du mediernes rolle i forhold til hele det her issue om, at der mangler 

erhvervsuddannede og og den rolle, som erhvervsskolerne måske har fået i samfundet? 

#00:25:55.14#  

 

J: Jamen jeg tror, at faktisk så synes jeg, at vi har fået rigtig god mediedækning de seneste år på, at 

det er stort set ikke en avis med respekt for sig selv, der ikke skriver, at der er mangel på faglært 

arbejdskraft. Så det tror jeg ikke, at hvis man nogenlunde følger med i medierne, så kan man ikke 

undgå at bide mærke i det. At der er gode jobmuligheder eksempelvis. Altså man snakker om helt 

fra, nogle siger 35.000, man kommer til at mangle, helt op til nogle siger 75.000 og nogle siger 
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120.000 medarbejdere inden for de her brancher, som vi dækker. Så det synes jeg faktisk, at det er 

godt dækket i medierne. Problemstillingen er, at journalister har jo lige så lidt indsigt i vores 

fagområde som folkeskolelærerne har. Det er jo rigtig svært at sætte sig ind i. De kan godt komme 

ud og tage nogle billeder og forsøge at lave nogle interviews, men i bund og grund forstår de 

måske ikke sammenhængen altid og hvilke udfordringer det er at drive sådan en skole. Altså man 

kan jo ikke forestille sig en gymnasieklasse, som skulle have tre studenter til en prøve vel? Altså til 

en afsluttende prøve. Det har vi jo altså mange fag, som har tre elever, der skal til svendeprøve. Vi 

har selvfølgelig også store hold indenfor tømreruddannelsen f.eks., hvor det næste hold det er 32 

på, men det minder jo bare, det er jo sådan alle gymnasieklasser er. Så der er jo også noget 

økonomisk i at drive sådan noget. #00:27:31.18#  

 

A: Så du tror, altså du mener, bare lige for at opsummere, at dækningen er egentlig god nok, men 

kvaliteten af dækningen er måske knap så god? Og det er måske også derfor, at det ikke rykker så 

meget? #00:27:42.60#  

 

J: Nej, jamen jeg har ikke nogen fornemmelse af, hvor meget det betyder faktisk. Om hvor meget 

aviserne skriver. Jeg ved ikke, hvor mange unge mennesker, der faktisk læser aviser. Det tror jeg 

mere, at det er fra ja, nu siger jeg bare fra dem, der er 30 og op efter. Jeg tror ikke, at der er 

mange, der har avisabonnement, som er under 30 år. Så har det det via deres job eller et eller 

andet, tror jeg. Så men selvfølgelig påvirker det forældrene, der påvirker deres unge mennesker i 

deres valg. #00:28:20.43#  

 

C: Hvordan oplever du, at erhvervsskoler og erhvervsuddannelser generelt bliver opfattet i den 

danske befolkning? #00:28:28.51#  

 

J: Jeg tror, at der er en image-udfordring med, at det er flottere at blive læge, end det er at blive 

tømrer. Og så tror, at hvis man tager det generelt set over hele befolkningen, så er der stadigvæk 

et hierarki i det, og rigtig mange ønsker jo, altså, langt mere end da jeg var børn, ønsker forældre 

jo i dag, at deres børn skal blive til noget. Der er også meget mere fokus på at være, altså det kan 

vi jo se via Facebook og alt muligt andet, hvad man bruger, det er jo med at shine mest muligt. 
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Altså hvis man bare lægger mærke til, hvor mange der lægger op, hvad de nu får til aftensmad, når 

de har lavet en flot tallerken, så skal det jo på, så skal alle kunne se det. Og det er jo, og det er vi jo 

bare alle sammen blevet en del af, og det betyder jo noget, når man har det sådan, at man skal 

vælge uddannelse. Ej men så går man måske lige efter det, som man betragter som skridtet over. 

Og så tror jeg, at der er mange, der vil blive overrasket over, hvor meget håndværkere de sådan 

set tjener. For jeg tror også, at der er rigtig mange, der tænker, jamen det er også bedre lønnet. 

Det er også så hårdt. Og der gives jo super mange hjælpemidler i dag indenfor de fag, som vi 

repræsenterer, så det er ikke typisk hårdt. Og et knokkelarbejde som sådan. Det kan det 

selvfølgelig godt være, men det er sådan ikke generelt sådan det er længere. Men det tror jeg, det 

er en anderledes opfattelse, man har i den brede befolkning. Og det er en af vores udfordringer. 

#00:30:08.51#  

 

A: Så der bare er en generel uvidenhed? #00:30:11.29#  

 

J: Ja, det tænker jeg lidt, og plus, at der er karrieremulighederne. #00:30:20.80#  

 

(Bliver afbrudt) #00:30:26.64#  

 

J: Så jeg tror, at det der med karrierevalget, altså i, hvis jeg skulle sige noget, der kunne hjælpe os, 

så var det, at hvis man skulle vælge en gymnasial uddannelse, så skulle man tage et jobvalg der 

også. Hvilket job går du efter? Så man ikke kun tager et uddannelsesvalg, men et jobvalg. Så ville 

det kræve, at man nede i grundskolerne, i folkeskolerne skulle arbejde hen mod, at man skulle 

tage nogle jobvalg. Hvad er det i grunden, du gerne vil arbejde med? For jeg tror, at der er rigtig 

mange, der vælger en gymnasial uddannelse - og om de vælger den ene eller den anden retning, 

det kan næsten være lidt hip som hap. De kigger lige på, hvilke nogle fag har man måske lidt let 

ved, og hvilke nogle er sjove, og hvad giver mindst lektier. Og så er der selvfølgelig nogle ganske få, 

som er målrettet, som ved, at de, de ved allerede i 9. klasse, at de vi være læger eller psykologer 

eller. #00:31:16.36#  
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A: Men hvordan har, altså med EUX’en, har det så ændret noget for jer? Fordi der får man jo en 

faglært uddannelse samtidig med, at man får den gymnasiale uddannelse. Så man har alle de 

samme muligheder vel, som man ville have, hvis man blev student samtidig med, at man også har 

den faglærte uddannelse, når man er færdig? #00:31:38.30#  

 

J: Det har ændret noget. Og det kan vi også høre, når der f.eks. er Åbent hus. De forældre. Alle 

forældre spørger stort set til den der EUX, hvad er det for noget? Og der må vi bare sige, at EUX er 

jo en rigtig, rigtig svær uddannelse at tage, fordi det er begge dele næsten på samme tid. Altså så 

man som elev, der skal man være super skarp. Altså man skal også ville knokle på for det, for du 

skal både passe en læreplads, du skal tage den faglige del, men du skal også tage den gymnasiale 

del. Og det siger næsten også sig selv. Og der er der måske nogle, som så vælger at sige, ej men så 

er det alligevel lettere, for du kan jo trods alt tage den faglige uddannelse, efter du er færdig med 

dit gymnasie, men der er stor interesse for det, og det er rigtigt, at der er rigtig mange forældre, 

der spørger til den. Så det er med til at løfte imaget på erhvervsuddannelserne, det er der ingen 

tvivl om. #00:32:36.35#  

 

A: Hvad med - altså får I mange elever, der har en gymnasial uddannelse? #00:32:40.92#  

 

J: Ja. Det har vi. Jeg tror, at vi har en måske, jeg ville gætte på ca. 20-30% af vores elever er nogle, 

der har taget en gymnasial uddannelse først. Og det er inklusiv, om det er almene gymnasium, 

handels, højere handelseksamen eller om det er vores egen HTX. Vi har en del, selvfølgelig, fordi 

de går på samme skole, så ser de, de fag. Så bliver de jo lige pludseligt interesseret. Og de bruger 

jo også vores værksted og HTX-eleverne. Så dem er der jo en del af. Det er nok den største del, 

men vi har forholdsvist mange, der med studenterbaggrund, der vælger en faglig uddannelse 

bagefter. #00:33:23.84#  

 

A: Har de en fordel så, når de kommer til jer? #00:33:25.21#  

 

J: Ja, for det, alle, der er mere moden, har jo en fordel i forhold til, at du er 16-17 år. Altså det kan 

du sammenligne med, at en 25-årig kan komme ind og tage en HF på to år i stedet for at gå tre år. 
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Så er det det samme. Og der er der nogle fordele. Også fordi at nogle af grundfagene har man jo 

også hos os. Altså det kunne være matematik eller hvad det nu kan være, dansk eller sådan nogle 

ting. Engelsk for nogens vedkommende også. Så hvis de har det i forvejen, får de også merit for 

den del. #00:34:02.44# 

 

A: Okay. Det giver mening. #00:34:06.40# 

 

C: Men ja, tilbage til EUX. Altså vil du mene, at de primære vælgere eller den målgruppe for den, 

er det mere dem, som måske ville have valgt det almindelige STX? Eller? #00:34:22.48# 

 

J: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror mere, at det er dem, som er i tvivl, måske synes de, at arg, 

gymnasiet det er måske ikke helt mig. Dem, som er i tvivl, så vælger de hellere. Jeg tror, at vi tager 

dem af vores egen elevgruppe. Mere end vi får nogle fra gymnasierne til at vælge 

erhvervsuddannelserne. Sådan er det nu, men det er jo også stadigvæk nyt altså i folks bevidsthed. 

Jeg tror ikke, at der er ret mange, der siger, jamen jeg vil på gymnasiet, så kommer de og hører om 

EUX, og så siger de, nej det er da bedre, selvom det er sværere. Og vi har også nogle, som bliver 

overrasket over, hvor svært det er, og som så hopper over på en ordinær EUD. Dem har vi også 

nogle af. #00:35:12.50# 

 

A: Har I nogle, der hopper fra EUX til HTX? Altså hvis det er et par stykker, er det jo lige gyldigt, 

men? #00:35:22.96#  

 

J: Men ikke i stor stil. #00:35:25.43#  

 

C: Ja, hvad med blandt medarbejderne? Altså på erhvervsskolerne, hvordan, hvad er dit indtryk af 

deres, ja opfattelse af erhvervsskolerne og erhvervsuddannelser? #00:35:45.67#  

 

J: Jamen jeg tror, at hvis du arbejder sådan et sted som hos os, så synes du jo godt om de ting. Det 

tror jeg helt sikkert. Så men jeg tror stadigvæk også, at hvis du måler på, hvad deres børn så gør, 

så er der også mange af dem, der vælger en gymnasial uddannelse. Også fordi at mange, der er 
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ansat hos os, har jo også en videregående uddannelse. Men det er igen det der med, hvornår er 

det, at man skal lave det valg, tror jeg lidt. Jamen det er lige som om, at der sker ikke noget ved at 

tage studentereksamen først og så gå over til bagefter. Den mulighed er der, men selvfølgelig er 

der mange hos os, der også er uddannet håndværkere eller erhvervsuddannede. Har en start som 

erhvervsuddannet og så har læst videre bagefter. Så de har måske øjnene åbne for, at den 

mulighed også er der. #00:36:46.53#  

 

A: Tror du, at der er en faglig stolthed blandt medarbejderne for at være en del af de her faglærte, 

måske mest håndværksfag? #00:36:55.93#  

 

J: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg tror, at der er en stor del af faglig stolthed. Hvis man er 

håndværker, så er man virkelig stolt af sit fag, og det kan vi også se, at rigtig mange af dem går jo 

faktisk, selvom de er underviser, så går de også i arbejdstøj fra deres fag. #00:37:18.07#  

A: Hvad var det, jeg kom til at tænke på. Hmm. Nej det kan jeg sgu ikke huske. Det må jeg spørge 

om senere, hvis det er. Lad os bare gå videre. #00:37:27.04#  

 

C: Ja og så, nu sagde vi opfattelsen af medarbejdere, hvad med opfattelsen blandt eleverne på 

skolen? #00:37:34.63#  

 

J: Jamen dem som først er kommet rigtig godt i gang, jeg tror også, at de bliver jo også fagligt 

stolte. Så det er, jeg er ret sikker på, at hvis man først er, har valgt det, så er man stolt af sit fag. 

Altså. Og det tror jeg er lidt ligegyldigt, om du er sygeplejerske eller om du er mekaniker eller om 

du er automatikfagtekniker, eller hvad det nu kunne være. Altså vi har 29 uddannelsesretninger 

hos os. 29 forskellige fag, så det er lige gyldigt, hvilke af dem, beklædningshåndværker, skrædder i 

gamle dage, så er du bare stolt af det, og så er det jo det, din interesse er. Altså så er det båret af 

design og sådan noget. Tøj og hvad ved jeg. Sådan er det også, hvis du er tømrer og kravler rundt, 

så kan du lide at se, det der at skabe noget. Det er jo synligt, man opnår hele tiden. Det er jo ikke 

en rapport, som bliver lagt i en skuffe, når man har været til eksamen. Det bliver jo stående. 

#00:38:43.78#  
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C: Så du tror ikke, at de skal, altså eleverne, når de først går på skolen, du tror ikke, at de skal 

forsvare sådan, hvad det er, de læser eller? #00:38:53.69#  

 

J: Det er der i hvert fald nogle, der skal, for det har vi hørt om, at der er nogle, der har valgt, de har 

fået at vide af deres folkeskolelærer, at ej men er du sikker på, at du ikke skal på gymnasiet, for du 

er jo så dygtig. Nej, jeg vil gerne der. Jeg vil gerne være håndværker. Og så skal de efterfølgende 

også forsvare, hvorfor de ikke valgte gymnasiet. Det er der nogle, der har. Specielt dem, som 

klarer sig rigtig godt i grundskolen. #00:39:23.26#  

 

C: Hvad tænker du om det? At de skal gøre det? Forsvare det? #00:39:27.92#  

 

J: For os er det jo skidt, og jeg synes, at det er helt håbløst, for de siger jo lidt om, hvis man er den. 

Dem de skal forsvare det overfor, det siger jo lidt om deres holdning til det altså. De synes jo lige 

præcis, at det er flottere at blive det ene end det andet. #00:39:42.89#  

 

A: Ja, så der er tale om en eller anden form for uddannelsessnobberi? #00:39:43.17#  

 

J: Ja, det er det. Det skal vi jo ikke ret lang tid tilbage for at opleve, da - med hensyn til det her 

corona - hvor det første, man gjorde, det var at åbne for 3g’erne, de skulle da i hvert fald kunne få 

deres studentereksamen. Man tænkte ikke på dem, som skulle til svendeprøve. Altså de var ikke 

en del af det. Det var først, da vi begyndte at bjæffe op i medierne omkring det, at de politikerne 

de også kiggede denne vej. Og det siger jo lige præcis også noget om, at vi har politikere, som er 

teoretisk, som er akademikere, vi har embedsværket, som er akademikere, så det er jo svært for 

dem, for de kigger jo ud fra deres egen verden. Det gør vi jo alle. Vi sidder jo på hver vores stol og 

kigger ud på verden. Så de har jo, sådan specielt, en speciel kontekst omkring det. #00:40:34.34#  

 

A: Så der er virkelig en ond spiral, man kan komme ind i, eller er inde i? #00:40:37.40#  

 

J: Ja. Det er lige præcis det, det drejer sig om. Det skal tages noget, der skal tages nogle helt andre 

midler i brug, og man har bare prøvet på at lave lappeløsning på lappeløsning på lappeløsning. Ej, 
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men så prøver vi at sætte et lille plaster på der, så sætter vi et lille plaster på der. Man ser, man 

prøver ikke at forhindre at selve, at det opstår, kan man sige. Så det skal laves sådan helt generelt 

om, hvis man skal ændre noget. Ellers så bliver det, så skal det være, at det hopper 1-2% op, men 

de når i hvert fald aldrig målsætningen om, i 2025 om 30% der skal vælge en erhvervsuddannelse. 

Så skal man gøre nogle ting. Altså lave nogle reformer, hvor… #00:41:16.51#  

 

A: Hvad ville, altså hvis du skulle bestemme, hvad ville det så være for nogle reformer? 

#00:41:18.65#  

 

J: Jamen jeg synes, at man skulle gå over til, at man havde én indgang til ungdomsuddannelserne. 

Så man i det første år efter man havde forladt, det er jo forskellen. Der er jo nogle, der forlader 

grundskolen, altså folkeskolen efter 9. klasse, der er nogle, der gør det efter 10. klasse, der er 

faktisk også nogle, der lige hopper ud og laver noget andet og så vender tilbage til 

ungdomsuddannelserne. Og dem er der jo mange af hos os, og der er mange på HF eksempelvis 

osv. Men når man så valgte en indgang, så skulle man det første år bruge på at finde ud af, jamen 

hvad er det for nogle interesseområder, jeg har. Jeg har nogle styrker. Det skulle være sådan en 

blanding af nogle praktiske fag, nogle teoretiske fag. Altså hvis du vil være læge, så gør det jo 

heller ikke noget, at du arbejder med nogle projekter, for det gør du jo også i lægestudiet 

eksempelvis, det arbejder du jo også projektorienteret. Er det nu som jer noget kommunikation, 

jamen så skulle man vælge nogle fag, der var denne vej. Det er jo typisk nogle handelsskoler ville 

have og er stærk på. Jamen hvis vi blev koblet sammen alle sammen, fordi at så var der heller ikke 

sådan, at man valgte, at jamen jeg skal sgu være sikker på, at på den der studenterkørsel, jeg skal 

med til de der gode gymnasiefester og sådan noget. Jamen det ville jo være ens for alle. Og så 

efter det første år, så skulle man sætte sig ned med en vejleder. Hvilke nogle jobs peger det her 

imod. Og hvad skal du så, hvordan skal du så strikke din uddannelse sammen? Det tænker jeg 

kunne rykke noget, fordi så skulle alle optages samme sted, kan man sige. Så var det ikke flottere 

at blive optaget det ene sted end det andet sted. Så ville man lægge det der imageproblem lidt 

væk i hvert fald. Og vi ville stadigvæk kunne skaffe den arbejdskraft, der skal til. Fordi at vi må jo 

også bare erkende i Danmark uddanner vi rigtig, rigtig mange, som der reelt ikke er behov for på 

arbejdsmarkedet. Typisk så er vi heldigvis så fleksible, så kan man godt med den ene uddannelse 



 340/399 

komme ind og starte op, og så skal man så sådan lidt sidemandsoplæring i en virksomhed. Men 

det tror jeg virkelig kunne rykke altså. #00:43:26.55#  

 

C: Men nu nævnte du det der med, at der også skulle være nogle uddannelsesvejledere, som 

skulle vejlede. Hvad er dit indtryk af, hvordan de vejleder i dag? #00:43:37.31#  

 

J: Jamen det, jeg ved i hvert fald fra vores område, mange af vejlederne er jo typisk nogle, der har 

været folkeskolelærere inden. Og så, jamen, det siger jo lidt sig selv. Det er meget få steder, hvor 

du har valgt nogle undervisere fra erhvervsskolerne. Det var sådan set intentionen dengang man 

lavede den nye ungdomsuddannelsesvejledning, men jeg synes, at de gør en ihærdig indsats for at 

gøre elever opmærksomme på, hvad mulighederne er. Der er de blevet langt, langt bedre, men 

det er stadigvæk deres baggrund, ja det siger jo lidt sig selv, hvad man så har mest forstand på. 

#00:44:19.28#  

 

A: Ved du, om der bliver gjort en indsats for at vejlede på gymnasierne, altså der kan, der er jo 

nogle, der sagtens ville kunne gennemføre en gymnasial uddannelse, lad os bare sige STX, men 

som måske egentlig har interesser for nogle faglærte fag, eller nogle håndværksfag, men som lige 

havde behov for de der tre år i gymnasiet. Ved du, om man gør et eller andet for at skubbe dem i 

jeres retning fremfor at sende dem på universiteterne eller på akademiuddannelserne eller? 

#00:44:47.50#  

 

J: Der er lige blevet et kommende krav til det, der hedder studievalg, det er jo to forskellige ting. 

For ungdomsuddannelsesvejledningen de tager jo dem, som går fra grundskolen til 

ungdomsuddannelsen. De er i det led der, hvorimod studievalg er jo dem, som går på, tager en 

gymnasial uddannelse og skal læse videre. Men der er der blevet et krav om nu, at de skal have 

erhvervsuddannelserne med i deres præsentation, så de også peger på de jobmuligheder, der 

ligger der. Men det er noget helt nyt, og det har man faktisk, det er ikke sat i værk endnu, men det 

kommer til at ske fra næste skoleår, at der skal de præsentere det. #00:45:25.44#  
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A: Okay, fordi det kunne måske også rykke noget. Så har de ligesom overstået den fede 

gymnasietid og alle de gode gymnasiefester og er blevet moden, som du også siger har noget, 

altså sådan, måske det kunne gøre noget godt. Jeg ved det ikke? #00:45:42.64#  

 

J: Men selvfølgelig kan det hjælpe med, at de skal have det med i deres præsentation, at de også 

gør opmærksom på den karrierevej. #00:45:59.19#  

 

A: Har du nogen oplevelse af, eller noget indtryk af, hvordan erhvervsskolerne er hvad hedder 

sådan noget, opfattes sådan generelt blandt de unge? Altså de der 8., 9., 10., klasser? Der står 

overfor valget - hvad tænker de om erhvervsskolerne? #00:46:16.68#  

 

J: Jamen jeg tror faktisk ikke så meget, at… Jo yngre man er, jo mindre altså, jeg tror faktisk, at hvis 

man er helt ung og går i de første, nu skal vi bare sige 2., 3., 4., 5. klasse, der tror jeg faktisk ikke, at 

man har sådan noget med et hierarki og sådan noget. Der er man meget mere ens i alle livets 

faser. Der er der ikke nogen, der er bedre end andre. Der er man bare børn sammen, og sådan tror 

jeg også, de kigger også på uddannelse, de ser ikke forskellen, for de går jo ikke op i, om det er et 

hårdt job, om det er en god løn eller nogle af de ting. Det gør man ikke i den alder, men så jo 

længere op man kommer, jo mere man bliver præget også af forældre og ser, hvad muligheder 

giver det, og man ser måske, ja hvad ved jeg, lægen kom kørende i en stor bil, og man ser 

håndværkeren komme kørende i hans arbejdsbil ikke, altså så giver det nogle indtryk den vej så. 

Jeg tror selvfølgelig er der lidt forskel på, men jeg tror mest, at man bliver præget af sine forældre 

og vores sådan samfund hele tiden, i de helt små klasser, det tror jeg, at det er lige så fint. Nogle 

siger jo altså også, jeg vil være brandmand ikke indtil, de finder ud af, hvad det er 

altså.#00:47:27.71#  

 

A: Men hvordan tror du sådan, at den generelle opfattelse er af erhvervsskolerne i udskolingen? 

Altså i de store klasser i folkeskolen? #00:47:34.10#  

 

J: Jamen jeg tror, at det er lidt ligesom sådan generelt i, jeg tror sådan set, at der er nogle, der 

tager hatten af for, at der er nogle, der vælger, selv nogle der går på gymnasiet, nå men det er da 
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fedt, at ham der han vil være tømrer, men jeg tror, at hvis man ser generelt på det, så tror jeg, at 

de ser sig selv som de lidt bedre. Lidt klogere. Lidt mere fede. Lidt mere af det hele. #00:48:07.79#  

 

A: Hvordan har I sådan på EUC Syd, altså det er jo nok mest i ledelsen, arbejdet på at positionere 

skolen? Også sådan lidt i forhold til de andre uddannelsesvalg, der er? #00:48:22.78#  

 

J: Altså tænker du i forhold til gymnasierne og til eller tænker du i forhold til vores, de andre 

erhvervsskoler? #00:48:30.43#  

 

A: Ja, begge dele i virkeligheden. Måske mest i, altså sådan i første omgang handler det jo i denne 

her problematik om at få flere til at tage en erhvervsuddannelse, så på den måde er det jo i 

forhold til gymnasierne, men? #00:48:44.60#  

 

J: Vi gør jo alt for at hæve, og det er jo derfor, vi præsenterer, vi gør jo rigtig meget ud af, når det 

er nogle, der klarer sig godt og får medaljer eller vinder nogle konkurrencer af det ene og det 

andet. Altså om det så er vores kokkeelever, der vinder en eller anden kokkekonkurrence eller 

vores elev, det gør vi jo også med vores tekniske gymnasie, der gør vi jo også, hvis de vinder 

indenfor noget innovations-halløjsa, så præsenterer vi jo det, og det får vi jo i aviserne, det får vi jo 

fra alle medier, skriver selv i vores kommunikationsafdeling er der ansat en journalist. Så laver hun 

jo nogle indslag, hun prøver at få ud alle mulige steder. Hun prøver på at trække de regionale TV-

stationer, altså TV Syd i vores tilfælde, ned på skolen og præsentere det, for at løfte vores image. 

Så… Hun gør jo alt for at fortælle om vores succeser. #00:49:40.76#  

 

A: Så strategisk der handler det rigtig meget om den der image-del?#00:49:44.10#  

 

J: Jaja, det gør det. Ingen tvivl om det. Og den anden del er jo selvfølgelig, at vi hele tiden skal have 

høj kvalitet i vores uddannelser. Har mange undervisningslektioner f.eks. osv. Det bruger vi jo 

rigtig mange af vores økonomiske ressourcer på, fordi vi skal levere kvalitet. Fordi at ellers så 

bliver vi fravalgt, og så er det jo skidt. Vi har ikke plads til, at der er rigtig mange, der går kritisk ud 

fra vores skole og siger, jamen det var også bare elendigt at være der. #00:50:17.11#  
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A: Har du et indtryk af, at det er sådan det er? #00:50:18.13#  

 

J: Nej, nej, nej. Tværtimod. Dem som er hos os, tror jeg er gode ambassadører, så de er bare et 

fåtal. #00:50:28.64#  

 

A: Nej, der er ikke nok af dem. #00:50:29.44#  

 

J: Nej, der er ikke nok af dem. #00:50:31.30#  

 

A: Nej okay. #00:50:32.80#  

 

C: Hvad er sådan din personlige, ja, din ønskede opfattelse, altså hvad der ville være sådan den 

optimale opfattelse af erhvervsuddannelser? #00:50:49.15#  

 

J: Åh ja, altså, jeg synes jo, at det er nogle fede uddannelser. Det er jo klart. Det bliver jeg også 

næsten nødt til at synes. Ellers sad jeg nok det forkerte sted, men jeg synes lidt, at det ville være 

godt, hvis vi arbejdede på at se, hvad er det, vi som samfund har behov for af nogle uddannelser, 

så vi også målrettede vores, hele vores undervisning. Måske synes jeg, at hele fejlen starter nede 

ved, at det er primært dansk, engelsk og matematisk, man skal lære i folkeskolen. Eller skrive og 

regne og læse, kan man sige. Jamen selvfølgelig er det nogle grundforudsætninger, men måden 

man arbejder på at lære, det kan jo være mange, og det synes jeg, at der gives rigtig mange fag, 

altså eksempelvis matematik. Jeg kan selv huske matematisk i folkeskolen, da man tænkte, hvad 

fanden skal jeg bruge det til. Jamen det var jo, fordi man fik aldrig præsenteret, jamen det kræver 

det f.eks. for at bygge et hus. Det havde været meget mere bedre, hvis det var den måde, man 

havde præsenteret matematikfaget på, man havde kunne se meningen med det, for så ansporet 

det jo også til, ja både at motivere en til at blive bedre til det, men det er bare lagt meget an på, og 

det er den samme måde, du så fortsætter på, når du kommer på et gymnasie. Inklusiv vores eget 

gymnasie. Det tager noget tid, inden man kommer over i den der. Hvad er det i grunden, vores 

virksomheder har behov for, som samfund har behov for. Vi har jo behov for sygeplejersker og 

læger og i sidste ende også præster, men vi har gudhjælpemig også behov for, at hvis vi skal 
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fortsætte med at være et rigt samfund, så har vi også behov for, at der er nogle, der er i 

produktions-Danmark. Og det bliver udfordret i fremtiden, hvis det fortsætter på den her måde. 

#00:52:39.27#  

 

A: Hvis du sådan skulle udvælge tre eller fem ting eller et eller andet, som, hvis du sådan skulle 

fortælle om erhvervsskolerne og hvorfor de er gode, hvad ville du så lægge vægt på i din sådan 

fremstilling af ?#00:52:53.49#  

 

J: Overfor de unge mennesker? Altså for dem som skulle vælge os eller overfor samfundet 

generelt? #00:53:01.42#  

 

A: Ja begge dele måske. #00:53:01.88#  

 

J: Jamen altså jeg synes, at der er stor forskel på. Overfor de unge, der skal vi jo være, at det er 

karriere, de karrieremuligheder, der er her. Altså fordi man vælger at blive tømrer er det ikke 

sikkert, at man skal være tømrer resten af livet. Så kan man måske vælge at blive arkitekt bagefter. 

Måske bliver man en bedre arkitekt af at være startet med at være tømrer i stedet for at være 

student. Og det tror jeg, at rigtig mange håndværkere kan nikke til og sige den arkitekt, de 

samarbejder med, der selv har en faglært uddannelse, har bedre indsigt i, hvad der kan lade sige 

gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre, som den der har siddet og bare læst sig til det. Så det der 

med karrieremulighederne. Det tror jeg er en vigtig del overfor dem i udskolingen. Samfundet 

generelt, der synes jeg, at det er det der med anerkendelse af, ja altså hvis der ikke var nogle 

VVS’er, så måtte du altså sidde ude i skoven og skide for at sige det, som det er altså. Det er mere 

den der, hvor afhængig man er, og hvorfor er det lige, at revisoren, advokaten skal have 12, 14, 

1500 kr. i timen, og håndværkeren skal have 500? Altså der er der heller ikke noget, men det 

ændrer sig jo, for jo færre håndværkere, der er, jo højere bliver prisen også på dem jo altså, men 

den der anerkendelse af, at vi har altså nogle, lige nu er det jo rigtig godt at se, hvor anerkendt 

social- og sundhedshjælperne bliver, hvor sygeplejerskerne, hvor lægerne bliver i den her tid, fordi 

der kommer 100% fokus på de her arbejdsopgaver, de leverer, og vi er allesammen afhængige af 

det. Så det skulle jo helst ikke sådan en krise til for at vise, at vi nu kan håndværkerne ikke komme 
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ud længere. Nu kommer de ikke ud til jer, jamen så kan du lige pludseligt, så har du ikke vand i 

vandhanen, eller det regner ned gennem taget eller dit køkken bliver ikke sat op eller. 

#00:54:58.99#  

 

A: Ja, okay. Adskiller de ting, du lægger vægt på, sig fra det både skolen gør og også det, du føler, 

at der bliver lagt vægt på fra uddannelsesstyrelsen eller hvem der nu måtte sidde i embedsværket 

og lige prøve at skubbe det her i en bestemt retning? #00:55:15.63#  

 

J: Jamen det er jo det, jeg lige har sagt før. Jeg tror, at det kræver en helt, en kæmpe reform for at 

ændre det generelt. Så det er jo altså nogle politikere, der skal tage den beslutning i sidste ende, 

og de skal jo pålægge deres embedsværk, at det er den her vej, vi skal nu, og nu skal I lave 

arbejdet omkring, hvordan understøtter vi det. Og så den anden del det er jo med, at i mange, 

mange år, der har vi jo været med i en besparelsesrunde, som hele tiden har skåret på vores, og så 

er man jo hårdt ramt, når man mister elever punkt 1, man får færre elever, det er et 

taxametersystem, vi har, og så er taxameterne bliver skåret ned med 2% hver år. Altså 

sammenlagt er vi jo blevet skåret ned med, jeg kan ikke huske, om det er 10 eller 12% i vores 

taxameter. Priserne i samfundet går jo den anden vej. Lønningerne stiger, materialepriserne stiger 

osv., så det er jo en… Økonomien til at lave god undervisning bliver bare ringere og ringere og 

ringere, og jeg tror, at hvis man skal løfte erhvervsuddannelserne, så bliver man nødt til også at 

sige, at så skal man have de fedeste maskiner og de sidste nye maskiner og det, så vi kan 

præsentere vores elever for det, som de kommer til at møde ude i virksomheden, og det er jo 

altså f.eks. inde for robotindustrien er det jo. Og det altså, jeg fik tilbudt en robot her lige før vi gik 

på den der corona-halløjsa, at til den kostede bare 500.000, hvor jeg så siger, at det er jo rigtig 

fedt at have, men vi har bare ikke råd til det. Så vi kan ikke præsentere vores elever for det sidste 

nye. Og det er bare sådan ét eksempel. #00:57:00.88#  

 

C: Hvad med de kampagner, der sådan er blevet lavet de sidste ja fem års tid, ja som ligesom har 

til formål at få flere til at vælge erhvervsuddannelser. Kender du dem, og hvad synes du om 

måden, de kommunikerer på? #00:57:16.38#  
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J: Jamen jeg synes, at den sidste nye, som Byggeriets Uddannelser har lavet, hedder den Gør noget 

eller? #00:57:23.14#  

 

A + C: Ja, Gør noget #00:57:23.53#  

 

J: Ja, Gør noget, den synes jeg er rigtig god, for den spiller på noget helt andet. Den spiller ikke så 

meget på det der med, at du står i dit arbejdstøj og er faglig stolt, den fortæller mere omkring, 

hvilken identitet du gerne vil have og skabe dig, så den synes jeg, det er i hvert fald helt 

nytænkning i det. Det synes jeg bliver spændende at se, om det kan være med til at gøre noget. 

Spørgsmålet er så, hvor man bedst formidler den henne. Altså man kan se de der store, hvis I går 

fra Hovedbanegården og ned mod Tivoli Congress Center, så er der sådan en byggeplads nede på 

hjørnet. Der er den på, hvad hedder det på afskærmningen der, står den hele vejen hen ret 

tydeligt, men ellers så er det jo begrænset, hvor man ser den. Så der man den, hvis jeg har haft 

den med f.eks. på min mail som signatur, men hvor mange håber lige den? Altså jeg åbner jo aldrig 

en, hvis jeg får en mail, så læser jeg jo, hvad der står. Så går jeg aldrig ned og kigger på det der. Så 

sådan er der også noget markedsføring i det, hvordan kommer man ud med det? Havde det været 

bedre at have det på nogle, ja nogle dyre TV2-reklamer, eller op til nogle hvad ved jeg Champions 

League kampe eller som er rigtig pebret og dyre, men så må man jo ofre det, hvis man tror det. 

#00:58:44.12#  

 

A: Ja, udfordringen handler nok både om at nå de unge, men lige så meget også om at nå 

forældrene, som synes, at det er rigtig fint, hvis deres børn bliver læger og knap så fint, hvis de 

bliver mekanikere. #00:58:54.50#  

 

J: Jaja. Det er der ingen tvivl om. #00:58:59.33#  

 

C: Altså den der Gør noget kampagne, den griber også lidt ind i det der tema at skabe noget, som 

du nævnte før. Er det noget, du tror der sådan ja har en effekt på de unge? Eller noget, der sådan 

vil fange dem? At man er med til at skabe noget? #00:59:15.52#  
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J: Min opfattelse er i hvert fald, at når man taler med, og det kan også gælde med jer, altså når 

man lige ser jeres ansigter, når jeg fortæller det der med at skabe noget, så åbner I lige øjnene lidt 

ekstra. Det tror jeg faktisk, at der er rigtig mange, der gør. Man kan godt se det der med at skabe 

noget, det er lidt fedt. Altså det er sgu lidt med stolthed, når Steffen og Anne-Sofie har tapetseret 

deres egen væg, for det kan de sgu se. Det er lige før, at de er mere stolte af det, end den der 

opgave de har afleveret. Så det der med at skabe noget, det tror jeg faktisk rykker noget, og det 

kan jeg også se, når vi snakker med unge mennesker. Måske skal man alligevel have en vis alder 

eller modenhed måske bedre sagt, før man forstår det budskab. Det kan man ikke sådan snakke 

med en 7. klasseelev om, tror jeg, som man kan med en, som måske går i 10. klasse eller en, der 

lige er startet på et gymnasie eller i jeres alder og op efter faktisk. Hvor det… Det der med at skabe 

noget, det tror jeg, det forstår man godt, men jeg er lidt usikker på, hvor langt nede, hvor ung. Ja, 

hvor gammel skal man være for, at man forstår det? Sådan vil jeg hellere sige det, og det kan være 

udfordringen med at få flere til at vælge erhvervsuddannelserne. #01:00:29.35#  

 

A: Ja, jeg skulle lige til at sige, at udfordringen er måske, at man kan egentlig godt være dygtig nok, 

når man har afsluttet folkeskolen, men man er ikke, måske parat til at tage sådan et valg, og 

forældrene er måske heller ikke helt parate til at sende deres små 15-årige børn ud i 

virksomhederne, så altså hvis man sådan politisk skulle ændre systemet fuldstændigt, så ville det 

måske ikke skade jer så meget, at man også kom fra gymnasiet i højere grad? Bare de kommer? 

#01:01:02.76#  

 

J: Nejnej, det kan man sige, men samfundsmæssigt er det jo rigtig dyrt, for så får de to 

ungdomsuddannelser. Der er også nogle, der er fortaler for, at erhvervsuddannelserne slet ikke 

skal være en ungdomsuddannelse. Det skal man først vælge bagefter. Det vil jo så også gøre ondt 

på dem, som virkelig er skoletræt og gerne vil ud i virksomhederne og have et arbejde, men mener 

stadigvæk selv, at mit forslag om at lave én indgang til ungdomsuddannelserne, den ville tage det 

her problem også, fordi så skal du ikke lave valget lige efter folkeskolen. Så får du muligheden for 

at vælge inde i din ungdomsuddannelse den sidste retning, du skal tage. #01:01:51.83#  
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A: Vi har allerede snakket lidt om, at der nok er en kæmpe stor uvidenhed om 

erhvervsuddannelserne, men hvis du lige sådan skulle nævne, hvilke parametre det gælder på, 

hvad ville det så være? #01:02:08.23#  

 

J: Det skal jeg lige forstå. Uvidenheden? #01:02:11.12#  

 

A: Altså sådan blandt de unge og også blandt deres forældre. Altså hvad indebærer en 

erhvervsuddannelse? #01:02:19.03#  

 

J: Jamen altså hvis man skal sammenligne med før i tiden. Altså min far var jo møbelsnedker. Jeg 

vidste sgu godt, jeg prøvede faktisk at være med af og til nede på det der værksted, han stod på og 

lavede møbler og producerede møbler, så jeg fik jo en indsigt i. Det gør man reelt ikke i dag. Børn 

følger ikke deres forældre på arbejde altså, og det er lige gyldigt, hvilket erhvervs man næsten har. 

Altså. Der tror jeg, at der er sket en ændring. Det gælder jo også jer, I har jo sådan set heller ikke 

rigtigt været med og set, hvad jeg har lavet og sådan nogle ting altså. Det tror jeg bare er ret 

generelt. Det er noget andet, hvis dine forældre har en slagterforretning, så kan du jo godt se, 

hvad de arbejder med. Specielt hvis du så bor i nærheden osv., men det der med alle os, der bare. 

Vi passer vores arbejde, og så kommer vi hjem og passer vores familie bagefter, og det er 

separeret fra hinanden. Så det betyder jo noget, men jeg har ikke en løsning på, hvordan man 

kunne ændre det, fordi det er jo bare sådan, det er. #01:03:20.68#  

 

A: Ja, det er en del af samfundsstrukturen. #01:03:22.58#  

 

J: Ja, det er det. Altså at alle er på arbejdsmarkedet stort set i dag også. Min mor hun var jo aldrig 

på arbejdsmarkedet, da vi var små, så var hun hjemme, og så når vi begyndte at kunne gå i skole, 

så tog hun ud at arbejde igen, så det var en helt anden struktur. #01:03:45.74#  

 

A: Men måske også lige så meget sådan om de der muligheder, der er? At man behøver ikke at 

være tømrer resten af livet, hvis det ikke er det, man synes. Man kan også blive 

bygningskonstruktør eller arkitekt eller altså sådan, der er mange muligheder. Er der sådan andre 



 349/399 

af sådan nogle ting, hvor du tænker, at der er mange ting, som den almene befolkning ikke ved? 

#01:04:05.38#  

 

J: Ja det er der jo. Altså de der karrierevalgsmuligheder. Det er ikke endegyldigt. Det er ret få af os, 

der vælger et job og bliver i det resten af livet. Det er jo langt de fleste i befolkningen uanset, hvad 

du så uddanner dig til, så kører du, så går du over og får andre jobs og skifter jobs osv. Og her kan I 

jo også bare kigge på jeres egne forældre, det er jo sikkert lidt det samme også. De er startet et 

sted og så er de rykket til et andet firma og så udvikler de sig lidt osv. Sådan er det tit jo. 

#01:04:39.67#  

 

A: Hvad med sådan studiemiljøet? Gør I noget for at, altså som du selv sagde, så er man jo ikke i en 

klasse i tre år, ligesom man er på gymnasiet, men hvad gør i for at skabe et godt studiemiljø? 

#01:04:52.93#  

 

J: Vi laver rigtig meget med at lave vores egne gymnasiefester. Altså lave vores egne fester osv. 

Men når en elev så er ude i en virksomhed i den periode, de er måske et halvt år ude i den 

virksomhed, inden de skal på skole igen, så i den periode, de er ude i den virksomhed, der kommer 

de ikke ind til den fest osv., så det er sværere at have det sammenhold, når man er på en, hvad 

kalder man det, en vækstuddannelse. Altså skifter mellem virksomhed og skole kontra at være tre 

år samlet i en klasse. #01:05:27.46#  

 

A: Så det er måske bare en udfordring, man får svært ved at komme over altså? #01:05:37.45#  

 

J: Ja, vi kan i hvert fald ikke gøre helt det samme. #01:05:39.38#  

 

A: I kan ikke tilbyde det samme, og det er måske bare… #01:05:37.02#  

 

J: Vores gymnasium har jo selvfølgelig også gymnasiefest, og der er EUD-eleverne også inviteret 

med, og de holder det også sammen. Og det er også rigtig, rigtig fine fester, men det tror jeg ikke, 
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at det er alle, der faktisk ved. Man snakker om gymnasiefester, man snakker ikke om EUD-fester. 

#01:05:55.76#  

 

A: Så der er måske også nogle, der ikke ved, at det også sker hos jer. Hvad med sådan noget som, 

altså mens de er ude i skoleforløbet, er der så et par dage i de der 20 uger, eller hvor lang tid det 

nu er, at de er væk, hvor de sådan kan komme ind på skolen til en eller anden erfaringsudveksling 

eller hvad man nu kunne kalde det, også for at ligesom at holde den der sociale kontakt med deres 

klassekammerater? #01:06:17.21#  

 

J: Nej, langt de fleste har det ikke. Men f.eks. ved frisørerne, der har det. De har sådan nogle 

uddannelsesaftener, og det er også, fordi det er et typisk konkurrencefag. Så kommer de ind, og så 

får de produkt, de sidste nye produkter, der så er en inde og fortælle om, så de samles. Jeg tror 

faktisk, at de har hver 14. dag onsdag aften, der har de sådan en, hvor de kan komme ind, dem der 

har tid og lyst. Og det er ret godt besøgt. #01:06:46.90#  

 

A: Så det er måske også noget, der sådan virkelig booster det sociale miljø? #01:06:49.48#  

 

J: Ja, det tror jeg da, at de gør. Jeg tror også, det er også noget, de smitter hinanden med. 

#01:06:54.63#  

 

A: Præcis. Også fordi, altså man har jo den samme interesse, når man har valgt sådan en 

uddannelse, så på den måde har man jo allerede et fælles. #01:07:02.70#  

 

J: Ja, et fællesskab. Men vi - nede hos os er det bare også rigtig spredt, fordi der er langt fra Als til 

Haderslev eksempelvis. Men selvfølgelig er der også flere af vores elever, der tjener penge og 

dermed har en bil, så det kunne da godt være en mulighed i hvert fald. I hvert fald på landsplan, 

fordi for en størrelse som Esbjerg f.eks., så har man jo bare en skole. #01:07:34.31#  

 

A: Det faglige niveau er måske også noget. Alle synes, at hvis man kan, så skal man gå i gymnasiet. 

Altså at det måske har været sådan lidt udskældt på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det er 
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for meget sagt. Er det også et indtryk, at du har? At folk de tror, at det faglige niveau det ikke er så 

højt på erhvervsskolen? #01:07:52.58#  

 

J: Det tror jeg, at du har ret i. At det er lige ind til, at man starter jo. Så finder man ud af, hov det er 

sgu svært. Vi har altså også, vi har også haft store frafaldstal, og det er jo også, fordi de er nogle, 

det er for svært for. #01:08:06.38#  

 

A: Så du mener, at det er en udbredt misforståelse? #01:08:09.06#  

 

J: Ja, det er jo, fordi der er forskellige faglige krav, men det er selvfølgelig, det kan lige så godt 

være nogle af de praktiske fag, altså konstruktionslære f.eks., så det er der udfordringerne ligger, 

som det kan være på det boglige. #01:08:25.21#  

 

A: Ja, så problemet er måske, at der skelnes mellem praktiske og boglige færdigheder? Og de 

boglige de sættes klart højst? #01:08:33.96#  

 

J: Ja, det tror jeg, at du har ret i. #01:08:35.37#  

 

C: Burde man lægge vægt på det i kommunikationen, der sådan skal få flere til at vælge 

erhvervsuddannelser - synes du, at det faglige niveau er godt? #01:08:47.43#  

 

J: Ja, det kan man sagtens. Det tror jeg faktisk også, at man nogle gange gør, men man er jo også 

bange for at skræmme folk væk. Altså at sige at tage det op på en piedestal, så folk tror, at det kan 

de ikke opnå. Det kan jeg ikke, det er nok for svært for mig, jeg har jo ikke skulle vise nogensinde, 

at jeg kan noget med, at jeg har nogle praktiske kundskaber, kvalifikationer. Det har du jo helt 

klart på de boglige, fordi det er det, folkeskolen går ud på. #01:09:17.01#  

 

A: DM i Skills, som vi også talte om lige før. Tror du, at det har haft nogen påvirkning på det, hvor 

folk de kan se, hvad man rent faktisk skaber, altså lidt apropos også at skabe noget? #01:09:30.68#  
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J: Prøv lige et sekund (afbrydes). #01:09:44.88#  

 

J: Yes. #01:09:46.26#  

 

A: At DM i Skills har været med til også at skabe en eller anden sådan, jeg ved ikke om man kan 

kalde det en faglig stolthed, når man ikke er en del af det, men at folk de ligesom får lidt mere 

respekt for, hvad man kan, når man er håndværker? #01:09:59.84#  

 

J: Jo, men det tror jeg da. Altså når man er ude og se DM i Skills og VM i Skills, og hvad der ellers 

findes, så ser man jo virkelig, så bliver man virkelig imponeret, hvad man kan. Det, tror jeg da, er 

en øjenåbner for mange. Det er lige før, at det burde alle jo forbi. #01:10:18.86#  

 

A: Tror du også, at det er noget, der har gjort, at folk har fået øjnene op, altså ændret på 

interessen, men også at de får øjnene mere op for, hvad erhvervsuddannelser kan og måske går 

hjem og undersøger nogle ting, så de på den anden side af DM i Skills ved meget mere om en 

erhvervsskole eller en erhvervsuddannelse? #01:10:35.03#  

 

J: Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk, at det gør, men udfordringen er jo, hvem er det, der kommer 

forbi og ser det? #01:10:44.26#  

 

A: Og det er måske dem, der går der i forvejen eller dem, allerede har interessen? #01:10:48.29#  

 

J: Det kunne jo være en del af den kommunikationsstrategi. Hvordan får man flere forbi. Altså vi 

har jo. En af tingene ved DM Skills det er, at det kræver virkelig meget plads at afvikle. Så vi har 

nogle gange få stedet i landet, det kan lade sig gøre. Altså indtil videre har det været i Herning 

Messecenter, det har været i Bella Centeret, det har været i Fredericia oppe i Dronning Margrethe 

Hallen, det er også et messecenter og så har det været i Aarhus. Der havde de faktisk ikke engang 

de gode faciliteter, for der blev det afholdt nede på stadion. På løbebanen, der blev der sat telte 

rundt. Så det er jo en udfordring de steder, hvor man ikke har det, altså at man skal virkelig have 

nogle steder, hvor det kan ligge. Næstved var det jo #01:11:43.31#  
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A: Ja, det er to år siden, tror jeg. #01:11:43.69#  

 

J: Ja, for to år siden, der var det Næstved. Og det er jo en forholdsvis mindre provinsby. Og der var 

det også udfordring med at få det. Og i det område, hvor det er, der kommer der jo mange og ser 

det, men man kommer jo ikke fra Sønderjylland til Næstved, eller fra Sønderjylland til Aalborg. Så 

det DM Skills har udfordringen i, hvordan får vi, hvordan ligger det så spredt, at alle får 

muligheden for at se det. #01:12:18.26#  

 

C: Hvad med, altså ja der har været lidt i medierne, det her med lærepladser, både det her med, at 

der ja, inden for nogle fag er mangel på det, og der bliver ofte italesat, at nu har man lige fået 

skaffet flere lærepladser. Hvordan tror du, at den udfordring er i forhold til opfattelsen? Er det 

noget, der sådan påvirker folk, at hvis man vælger en erhvervsuddannelse, så kan man måske ikke 

få en læreplads? #01:12:45.53#  

 

J: Ja, det tror jeg da. Det så vi dengang, hvor det virkelig blev italesat, at der var mangel på 

lærepladserne. Der var rigtig meget i medierne hele tiden den udfordring der. Og der skriger også 

lidt til himlen, at vi har nogle, der er i skolepraktik, fordi de ikke kan finde en læreplads, og så står 

de faglige organisationer og siger, at om ganske få år, der mangler vi fra 35 og op til 120.000 

faglærte. Så det er sådan lidt modsatrettet, men det giver bare. Det er også bare. Hvis du nu tager 

tre år på gymnasiet, så skal du ikke tænke over de næste tre år, men her står du, så skal du ud og 

finde en læreplads. Altså vi kender ikke rigtig nogle, så det tror jeg, at der er nogle, der i hvert fald 

også forældre, der bliver lidt skræmt over, at det ikke er så let at finde en plads til deres børn. 

#01:13:31.96#  

 

C: Men får man ikke hjælp af skolen til at finde? #01:13:34.93#  

 

J: Jojo, det gør man. Men i det omfang, der er mulighed for det. Det er også noget med kemi. Altså 

passer man ind i den virksomhed osv. Men der er skaffet langt flere lærepladser, og vi kommer af 

med langt de fleste af vores elever. De får altså en læreplads, men før i tiden var det jo sådan, at 

man havde lærepladsen, og så kom man ind på erhvervsskolen. Så man havde allerede fra start af, 
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og der er det mange, der starter på erhvervsskolen i dag, og så skal de til at finde lærepladsen. 

#01:14:13.93#  

 

A: Men hele den debat har måske skræmt nogle væk, fordi de synes, at det virker sådan lidt svært 

at… Uoverkommeligt? #01:14:19.23#  

 

J: Ja, det er rigtig mange, det har vi også kunnet høre, at der er rigtig mange forældre, der er 

bekymret over. Jamen altså vores dreng eller pige vil rigtig gerne den her uddannelse, men hvad 

med lærepladserne. Så der har vi jo også skulle ændre fra at sige, jamen det kan godt være en 

kæmpe udfordring at finde, fordi det er måske kun syv ud af 10 elever, der får det, hvorimod i dag 

italesætter vi jo, jamen det. For langt de fleste er det ikke noget problem at finde en læreplads. Og 

det skal vi jo være gode nok til hele tiden at synliggøre. Men så bliver vi engang imellem skudt lidt 

tilbage ved, at der så er nogle, der kommer i pressen, fordi de ikke har kunnet finde en osv. 

#01:15:09.78#  

 

C: Og så bliver det ødelagt. #01:15:11.09#  

 

J: Ja. #01:15:15.01#  

 

A: Ja, jeg tror egentlig, at vi har været inde på de andre ting. #01:15:17.64#  

 

C: Ja, de sidste ting, som du har lidt været inde på det, det der med, altså arbejdsvilkårene, at der, 

det måske kan være hårdt fysisk arbejde og sådan noget. Er det noget, du føler skræmmer de unge 

væk? #01:15:31.73#  

 

J: Ja, det tror jeg altså. Altså vi kan jo se, at f.eks. vores datamatiker, datauddannelsen, den er vildt 

søgt af rigtig mange, fordi der er rigtig mange unge, måske den største del er drenge, som sidder 

rigtig meget bag en computer og synes, at det kunne være sjovt at arbejde med resten af dagene. 

Så det er der virkelig søgning på, men det er jo fordi, og det jo, de kigger ikke så meget på nogle 

alternativer, f.eks. at blive automatiktekniker eller blive murer eller blive hvad ved jeg. Altså som 
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et alternativ for den anden erhvervsuddannelse, fordi de er lidt skræmt. Jamen det er garanteret 

hårdt og… Så vi har i hvert fald en opgave i at sige, jamen man bliver ikke, man bliver i dag ikke 

slidt op af at være håndværker. #01:16:20.90#  

 

A: I dag kan man måske, det har vi i hvert fald snakket om, men det kan også godt være, at vores 

uvidenhed, men at vi har talt om, at det måske nærmere kan være mere sundt at være 

håndværker, fordi man har de hjælpemidler, der skal til og man samtidig er lidt mere fysisk aktiv. 

End man sidder helt krøllet sammen over en computer. Altså det er jo i princippet heller ikke 

sundt. Samtidig med, at man har den der sundhedsdebat, som også er i medierne, som ligesom 

fremmer. Om man står og løfter på mursten eller på vægte i fitness, det kan vel… Det ene kan vel 

være altså, det kan være lige så godt at være murer set i lyset af det? #01:16:55.07#  

 

J: I hvert fald kunne det være, det er da en god indgangsvinkel til, hvordan man kan tænke 

anderledes over det. Det er jo heller ikke skide sundt, nu har jeg jo siddet hjemme og arbejde i den 

her tid hver evig eneste dag, det er altså hård kost at sidde ved sådan et skrivebord hver evig 

eneste dag altså, uden at bevæge sig reelt. For man går ikke lige ned til kollegaerne, og man går 

ikke lige det og det sted hen. Det gør jeg jo i dagligdagen. Så gør jeg jo ud og taler med mine 

medarbejdere. I stedet for, men her nu er det kun via, man skriver frem og tilbage eller man gør 

det her, laver de her Teams-samtaler. Det er en hel anden form, man sidder bare på sin flade hele 

dagen. Det tror jeg bestemt ikke er sundt i hvert fald. #01:17:39.84#  

 

A: Det har vi i hvert fald snakket om. At det faktisk også - i de der Gør noget kampagner, der 

nævner de også noget med at komme ud i den friske luft altså, sådan så man vender det til noget 

positivt i stedet for, puha hvor er det hårdt eller sådan. Nu regner det også. Nej. Ej hvor er det 

skønt, at solen skinner, og jeg står heroppe på taget. #01:17:59.99#  

 

J: Ja, man kan faktisk endda høre musik imens. #01:18:03.93#  

 

A: Ja, altså man kan jo sagtens vende det til noget andet, end det er skide hårdt. #01:18:10.51#  
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J: Det er en god pointe, synes jeg. #01:18:13.08#  

 

A: Ja, den sidste ting var egentlig lønnen, men der har du jo også allerede fortalt lidt om, at mange 

ikke ved, at det er godt lønnet. #01:18:21.98#  

 

J: Jaja, det altså det hænger jo sammen. Både løn og så karrieremuligheder osv., men vi har jo 

trods alt også bygget et samfund op, hvor der er forskel på lønninger. Det er nu snakker jeg jo 

primært om de uddannelser, vi har, men der er jo også social- og sundhedsassistenter, som også 

er en erhvervsuddannelse, og de er nok heller ikke så højt lønnet. #01:18:47.58#  

 

A: Der vil selvfølgelig altid være nogle, hvor man ikke lige skal hæve dem frem i den sammenhæng, 

men helt generelt, så er det vel måske bedre lønnet, end den almene befolkning går og tror. 

#01:19:00.88#  

 

J: Jaja, det tror jeg da. #01:19:04.04#  

 

A: At man tror, at det er værre, end det er. #01:19:04.33#  

 

J: Der er udfordringer ved en butiksansat eller social- og sundhedsassistent, det tror jeg lidt. Altså 

det kunne godt være, men faktisk. Jeg ved, at social- og sundhedsassistent, de får ikke den højeste 

løn i hvert fald, men butiksansat, der ved jeg faktisk ikke engang, hvad niveauet ligger på, men der 

er jo rigtig mange af de fag, som vi har, jamen der får man jo, mange har jo 35.000 om måneden, 

og ovre i jeres område, der har de jo endnu mere. Der er jo også geografisk forskel på lønninger. 

Det er der jo inde for alle fag. Også inden for vores fag, men det er rigtig mange, der får 200 kr. i 

timen. #01:19:46.25#  

 

A: Ja, men jeg tror, at det var det hele. Har du et eller andet, du gerne vil sige? #01:19:49.91#  

 

J: Nej. Held og lykke. 
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Bilag 17: Transskription ekspertinterview Kathrine Ekelund  

Først vil vi høre om du kan fortælle lidt om Dansk Håndværk? 

Ja altså Danmark er en arbejdsgiverorganisation for forholdsvis små og mellemstore 

virksomheder. Og det der er lidt sjovt i den sammenhæng, det er at nu snakker vi med SMV 

Danmark, og hvad er en stor, mellemstor egentlig. Og det er det der lidt flydende begreb, vi har de 

der helt små nærmest enkelt- eller tomandsvirksomheder til at have de der meget store blandede 

entreprenører, som også har arkitekter, ingeniører, hvor man er oppe at have 50 måske 200 

ansatte. Så det er ikke små virksomheder som sådan, men det er jo i forhold til hvis man taler Faxe 

bryggeri eller sådan noget. Det er den ene del af del, men det er primært håndværksmestre. Og så 

har vi nogle forskellige afdelinger, det er en ret bred række af fag, men primært er det inden for 

bygge og anlæg, og så har vi det der hedder en polstresektion. Fordi de har noget at gøre med, 

historisk, hvad er det for nogle foreninger der har fusioneret og slået sig sammen for at kunne 

lave, hvad skal man sige, at det giver mening at have indflydelse nok. Så primært bygge og anlæg, 

tømrermestre, murermestre, entreprenører, og så har den her møbelpolstrere, gardinmagere og 

forskellige ting. Så det er der vi er, men der også andre fag, og vi udvikler os hele tiden. Man skal 

faktisk igennem en ret skrap optagelsesproces. Normalt har sådan nogle organisationer, der 

gælder det bare at få flest medlemmer, vi skal vokse os store, og der adskiller Dansk Håndværk sig 

enormt stærkt, fordi vi afviser faktisk mange som ikke får lov at blive medlem. Og det ser man ikke 

så tit, så det er sådan lidt, det er ikke fordi, der er nogen snob-effekt, det er udvalgt selskab af folk, 

der forpligter sig på at overholde nogle helt bestemte krav til, f.eks. at vi skal ordnede forhold. Og 

for mig har det været sjovt fordi jeg selv har været ovre i fagbevægelsen og kommet over i en 

organisation, hvor man faktisk har meget stærkt fokus på, at det skal være virksomheder med 

ordnede forhold, der opfører sig ordentlig. Det er der så en grund til, og det er fordi man har det 

her stærke fokus på, at man vil have ordentligt håndværk. Ikke kun fordi man er hellig, men også 

fordi man er bundet rent økonomisk. Det koster noget på samfundsdagsordenen at lave dårlig 

kvalitet, det gør man får håndværkere, der er ligeglade med deres job. Og så har vi den her, det 

skaber også en kultur i samfundet, som er for dyr, fordi det skaber folk der ikke gider være 

håndværkere eller platugler eller alt det her. Der kommer jeg af en organisation der er meget, der 

har et meget stærkt værdisæt og har nogle meget stærke visioner – hvordan ser vi godt håndværk 

osv. Det er ligesom overordnet, hvis man sætte et mærkat på Dansk Håndværk. Vi har ca. 1000 
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medlemsvirksomheder, og er en lillebror til Dansk Byggeri, men man kan bare ikke sammenligne. 

Man kan ikke sammenligne pærer og bananer, fordi vi har vi andre udgangspunkter i den rolle.  

 

Hvad er det så din stilling er? 

Jamen jeg er uddannelseskonsulent, og er sådan set projektansat. Jeg er projektleder på et projekt 

der hedder Lærlingenes Hus. Jeg er hentet ind fordi jeg sad, i første omgang handlende det om, at 

jeg har siddet i et par år på nationalmuseet med et projekt, der hedder håndværk i folkeskolen. 

Hvor vi havde fået penge fra Real Dania til at prøve at sige, hvordan kan vi præparere helt ned til 

dem i 6. klasse, det der fag der hedder fag der hedder håndværk og design, hvor der var for meget 

design. Selve håndværket var faldet ud, og kunne man på en måde lave en aftale omkring 

erhvervsskolerne og folkeskolerne, og hvordan begynder det allerede tidligt at snakke om godt 

håndværk. Det havde Dansk Håndværk så et projekt der hedder Lærlingenes Hus, som jeg så først 

skulle lave undervisningsmateriale på, men så er jeg så også kommet ind som byggeleder. Og så 

sidder jeg så med uddannelsesperspektiverne generelt i Dansk Håndværk. Jeg sidder i det der 

hedder SMV, Danmarks uddannelsesudvalg hvor vi også snakker om erhvervsuddannelser, men 

også uddannelser generelt. Specielt det her med at vi snakker, at vi oplever det her paradigme 

mellem erhvervsuddannelser og akademiske uddannelser, kunne vi på en eller anden måde prøve 

at snakke fag og uddannelser og ikke … Det er en af de strategier, som blev lagt ned, at vi skal have 

flyttet på det der uddannelsesparadigme.  

 

Nu siger du projektansat, hvor længe har du været der? 

Jeg har været der siden september, og skal være der, som udgangspunkt har vi sat de næste to år 

af, men det er det projekt. Der er ikke nogen plan om at jeg forlader Dansk Håndværk. Jeg har 

været projektansat i årevis, nu synes jeg det er meget sjovt at lande et sted, hvor det jeg brænder 

for, er en del af dagligdagen. Det er ret sjovt.  

 

Jeg tænker at det var lige kort om dig og Dansk Håndværk, og vi så går videre til problematikken. 

Så hvordan oplever du udfordringen i at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne? 

Jeg oplever det ved, at det den måde de taler om det på, og det er derfor, jeg synes det er 

interessant, vi snakker kommunikation. Jeg har siddet en del år i det der hedder det regionale 
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arbejdsmarkedsråd, ikke for Dansk Håndværk, jeg sidder i akademikernes vækst- og 

beskæftigelsesudvalg, som jo netop snakker om … Det er jo for akademikerne, men det udelukker 

jo ikke hinanden, så kommer man ind sådan nogle politiske forum, det regionale 

arbejdsmarkedsråd og sådan nogle. En af de ting jeg kan mærke, er den måde vi taler om tingene 

på. Det er et kæmpe stort problem, at man har sådan nogle forskellige temaer man taler i. På den 

ene side er den offerkultur, så er der sådan hvor man peger fingre af hinanden, og så er der sådan 

noget med, at hvad er det vi mangler. Vi mangler kvalificeret arbejdskraft, og vi skal producere 

mere af den ene og den anden. Så jeg oplever, at der er mange stemmer, og der er ikke rigtig 

nogen af dem.. selv når de prøver at forsvare det, er det hele tiden en negativ diskurs. Det er hele 

tiden forsvar eller angreb, der bliver ikke talt i konstruktive sammenhænge. Så det er det jeg 

oplever, at det må være enormt svært for de unge at finde en neutral indgang til deres 

uddannelsesvalg. Fordi der hele tiden er nogen som har en nærmest præpareret mening om, 

hvorfor er det, du vælger det her. Det synes jeg er det allerstørste problem for dem, det er, at de 

ikke kan få lov at tage et ærligt valg. Og det er jo også det man hører, når man spørger dem, det er 

tit … der var sådan en kampagne på et tidspunkt, ”det er mor og far der vælger”, det er det ikke 

altid, men der familiekultur, en ungdomskultur og en samfundskultur, men så er der også en kultur 

for de faglige organisationer. Hvad skal man sige, både fagbund og andre der peger fingre – puha 

du svigter os, hvis du gør det der, eller... Og det oplever jeg er en udfordring, den diskurs der er 

omkring, ikke er særlig konstruktiv. Så der er en eller anden form for fejlkommunikation, det er 

ikke kun et sted fra, det er hele den måde vi har vi bygget vores samtaler op, hvordan vi taler om 

erhvervsuddannelserne, men ikke kun dem, men uddannelsessystemet. For det betyder så også, 

at man ligesom begynder at spille sit, så er der akademikerne, så er der de faglærte, og nogen skal 

bare have job i netto, og de andre dem mangler vi. Hele tiden hvem er mest samfundsnyttig, så 

bliver det sådan noget, så er det bare hvem der kan råbe allermest buh, ikke.  

 

Måske også at der bliver sat et mærkat på, uanset om man vælger at blive jurist eller læge, det er 

ikke ret mange måneder siden man talte om uddannelsessnobberi, og alle dem der havde et snit på 

11 eller 12, de skulle læse statskundskab eller jura. Det er det du mener ikke? 

Jeg mener det her med, at når man træder ud eller skal tage sit valg, så er der hele tiden nogen 

som allerede har truffet en mening om, at hvis du er den slags, så skal du gøre sådan her. Og det 
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er uanset om du er en 11-tals eller hvis du er en praktisk begavet ude fra Holbæk. Du får bare det 

der mærkat med det samme, og så skal du gøre sådan. Det er et problem, at vi ikke oparbejder ... 

De får ikke lov at træffe de der valg ordentligt. Og det ser vi også i Dansk Håndværk, og det der er 

interessant er jo, at man begynder lidt … akademikerbørn må ikke blive håndværkerbørn, men 

håndværkerbørn må godt blive akademikerbørn. Der bliver mor og far nærmest helt stolte, at de 

skal til København, og det er da også dejligt, men det kan ikke nytte noget, at man laver den der … 

hvor det går vertikalt op og ned, for det er ikke sådan det er, om du bliver mere opad eller nedad. I 

virkeligheden skulle vi være meget mere ude i, at det skal ikke være sådan at nogle institutioner 

her, at man følger en trappe op, bare fordi man læser længere. Altså universitetet skal ikke være 

de høje, men det kan da godt være, man får nogle videnstrapper. Men det der med, at os med 

kandidat kommer ud, så bliver der sagt at du kommer fra en universitetsinstitution, og du kommer 

fra en erhvervsskole – sådan, sådan og sådan. Man taler ikke fagligheder, man taler i … det kan jeg 

godt være rigtig bange for, at nogen unge simpelthen, måske har hjerne nok til at ville bryde, men 

de tør simpelthen ikke. For de skal gå imod en hel samfundsdiskurs.  

 

Man taler virkelig imod det stempel man får sat på, når man tager et valg, uanset om det er det 

ene eller det andet. Uafhængig hvem man er, sådan er der nok et sted man lettere vil passe ind 

uden der bliver stillet for mange spørgsmål.   

Spot on sagt. Det er virkeligheden.  

 

Det er også meget det vi har oplevet, læst og talt om. Min far arbejder på en erhvervsskole, som vi 

har talt med i denne sammenhæng.  

Det der er interessant ift. erhvervsskoler, der er nogle super velfungerende erhvervsskoler. Og så 

er der nogle som ikke fungerer. Så der er også et eller andet med, hvordan man taler om dem der 

underviser på erhvervsskolerne. Det har din far garanteret også oplevet, at der er nogle som ser 

ned på dem nogen steder, og andre steder der bliver der virkelig investeret i dem, og der er de 

dygtige der bliver hentet ind. Det er enormt forskelligt på de erhvervsskoler. 
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Vi har også talt med nogle forældre, hvor en sagde at hendes søn går på en erhvervsskole, og han 

syntes at det faglige niveau, når de var på skolen, det var virkelig skidt. Han syntes det var spild af 

tid.  

Det må også være super deprimerende for en som din far, som er et sted hvor de virkelig går op i 

det. Jeg besøgte Holbæk, EUC Nordvest, og de er bare knivskarpe, de kan virkelig noget. Og så kan 

man så møde nogle andre erhvervsskoler, hvor man bare tænker ej. Men det gør måske også at 

hvis man er i lokalområdet hvor det er den erhvervsskole der præger opfattelsen, og så har man så 

nogle andre måske i Midtjylland som virkelig rykker, kan noget og tager navneforandringer og 

prøver ikke at hedde erhvervsskoler – og så griner man også lidt af det. De prøver hele tiden, man 

har universiteter man kæmper imod, men de har også noget fælles. Og så erhvervsskolerne er så 

forskellige, dvs. at deres ry tit bliver … der går nærmest racisme i det – deres ry bliver farvet af 

hvad folk har oplevet på en anden erhvervsskole 200 meter væk, der ikke fungerer. Og de der 

ledelser på erhvervsskoler er også forskellige, de faglige udvalg og om det fungerer. Og jeg tror det 

kan være en af udfordringer, som man ikke rigtig har haft lyst til at tale om, det er jo, at niveauet 

er for svingende fra erhvervsskole til erhvervsskole. Og det vil man jo ikke rigtig tale om, det skal jo 

have en konsekvens ikke. Men der er ingen tvivl om, at det farver, det farver et lokalområdes lyst 

til, hvad det er for nogen .. altså herude på Stevns hvor jeg bor, hvis det så ikke fungerer, så er der 

ikke så langt til København, og så ryger alle med skolekapacitet afsted. Og så er området lagt øde 

for unge, som egentlig vil og kan noget. Og de kommer ikke tilbage, for der kommer ikke nogen 

arbejdspladser.  

 

Interessant du siger det, for vi kan se på tallene, at der er stor forskel på søgningen til 

erhvervsskolerne. Og det kan måske være en af grundende til at der er så store forskelle. Måske 

lige i Storkøbenhavn er man måske også præget af akademikere blandt forældre. Men for resten af 

landet… 

Altså jeg kan i hvert fald se det, fordi jeg efterhånden kender de fleste erhvervsskoler på Sjælland, 

og kan se de der områder – hvad er de trækker, og hvad er de ikke trækker, og hvor nemt er det 

lige pludselig. Man kan også se det, hvis der så er nogle af de unge, der har fundet ud af, at de 

gider ikke være på Nykøbing Falster, fordi der er nogen, som siger, det fungerer ikke. Jamen så 

ryger de afsted. De næste de undersøger det slet ikke, de ryger bare med. Så er toget bare kørt, og 
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så skal man ikke miste sine venner, nu hvor de er taget afsted. Men kan jeg jo se det her med at 

man også er begyndt på det her med, at man bygger campusser. I starten var jeg sådan, hvorfor 

tror problemet på løsningen er, at så bygger vi noget nyt. Men jeg kan godt se, at man begynder at 

sige, at vi prøver at lægge gymnasier og erhvervsskoler sammen, så man har de her studiemiljøer 

sammen. Det kan godt være du gerne vil være sammen med dine venner, men det betyder ikke, I 

behøver at læse det samme. Det her med at man så siger, okay så rydder vi op i det her, og så 

tager vi alle sammen til Køge ude på en bestemt adresse, men du går i den bygning, og jeg går i 

den her bygning. Men når vi har fri mødes vi i kantinen. Jeg begynder at se mening med, at vi 

begynder at blande de her, fordi når vi så kommer ud på den anden side, får man måske også et 

arbejdsmarked, hvor man er vant til at arbejde side om side. Hvor jeg førhen var sådan meget, nu 

skal vi stå ved os selv alle sammen, vi skal turde de her valg, men hvis ikke man tør det, hvad kan 

man så gøre.  

 

Jaja.. man bliver nødt til at finde en løsning i den virkelighed der nu engang er.  

Fuldstændig.  

 

Hvordan har du oplevet udfordringen i dit daglige arbejde? 

Jamen det gør jeg ved, at vi ser det her lærlingeproblem. Det kan være rigtig svært at gennemskue 

hvad er det for en kommunikation, der er. Nogen siger så at de kan ikke kan få lærlinge, og 

lærlinge siger at de ikke kan få praktikpladser, og nogen siger kvaliteten af de lærlinge de får, er 

elendige. Og nogen siger det er for dyrt at have dem. Jeg oplever at der er en hel masse udsagn, 

det er ekstremt mudret at finde ud af hvad er den reelle problemstilling i det her. Fordi man hører, 

nogle gange hører man den samme sang. Min udfordring er, at det er enormt svært at 

gennemskue hvad de reelle problemer er, og hvor meget løsning er man villig til at investere. Og 

så oplever jeg, også at man er, kan man kalde det for god, eller man kan også kalde det dårlig til at 

tale sammen, men jeg oplever at kommunikationen mellem erhvervsskolerne og virksomhederne, 

den går også på pegefingre. Ligesom vi peger fingre i samfundet af hinanden, når vi så næste skridt 

hvor de skulle hænge sammen, så peger erhvervsskolerne og virksomhederne også fingre af 

hinanden. Og når der så er udfordringer eller et eller andet, så var det erhvervsskolen skyld, for de 

havde ikke klædt dem godt nok på, eller de sagde og mente … det er den ene del, og så oplever jeg 
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det her med praktikaftaler, at de er korte eller lange. Og jeg må ærligt indrømme, at jeg fik sgu et 

chok. Og det skal man passe med at sige sådan rent uddannelsesmæssigt, men jeg fik et chok, da 

jeg fandt ud af hvor kort tid, de nogle gange kan ansætte, hvor usikre deres forløb er. Altså de 

andre tager i gymnasiet i tre år, og det er de selv ansvarlige for. Hvis vi ryger ud, har vi selv været 

medvirkende til det. Men det her med at man som lærling har de her korttidsaftaler, ind og på 

skolen og ud igen, og du ved ikke om du har en uddannelse at falde tilbage på. Det må på en eller 

anden måde også gøre noget ved ens lyst til at vælge det her. Jeg oplever i hvert fald udfordringen 

i min dagligdag på den måde, at man ikke er parat til at engagere sig. Jeg kan godt forstå, at man 

skal give penge for det, hvor gymnasierne får penge for det. Jeg kan godt se, at der er et eller 

andet i vores uddannelsessystem, at det her med at tage lærlinge er jo en investering, det er 

fandme også risikoinvestering. Men det hjælper bare ikke nogen af de lærlinge, der står og har det 

her enormt usikre uddannelsesforløb foran sig. Og det må da også være, man må da også tænke, 

det er da mærkeligt at samfundet prioriterer at jeg må gå, rent ud sagt, for lud og kold vand i 

hvordan man ser på, at jeg skal sikres i mit uddannelsesforløb. Hvis jeg bare havde taget ind på 

gymnasiet, så havde jeg egentlig ro på i tre år. Man kan så sige, at lærlinge trods alt for penge for 

det og alt muligt andet, men det er stadig bare vildt at unge mennesker skal investere. Og det der 

med at få sikkerhed, man må også prøve at tænke på, at lige pludselig skal du have en bil, fordi din 

læreplads ligger et andet sted. Altså det ser jeg i hvert fald som en udfordring, at de her lærlinge 

ikke er sikret godt nok i de her uddannelsesaftaler. Men jeg vil sige at hvis du spørger vores 

medlemmer af arbejdsgivervirksomheder, så vil rigtig mange af dem sige, at det er alt for risikabelt 

for dem, og jeg kan også godt se i økonomien, at det er det. Så det er et eller andet omkring 

forholdet på lærlingeområdet, som er en udfordring. Og jeg kan ikke pege ned i nøjagtig hvad det 

er, fordi jeg kender ikke de økonomiske tal, men jeg kan se der nogle udfordringer omkring de her 

praktikaftaler.  

 

Som måske også skræmmer de unge, fordi de ikke kan overskue det? 

Ja det vil i hvert fald være naturligt. Vi snakker jo kun med dem der har valgt det, så jeg kan ikke 

sige, hvad der har skræmt dem væk. Men jeg kan i hvert fald høre, når de ringer ind, hvad det er 

for nogle problemområder vi har, og der er rigtig mange opsigelse af lærlinge, og lærlinge der 

ikke... lærlingeområdet er et område vi får mange spørgsmål på, og har mange sager på. Det er så 
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tit vi løser problemet, men man kan mærke, at bare det man har sager på sådan et område – du 

har jo ikke sager i gymnasieklasserne. Så det at komme ud i arbejdslignende forhold, hvor du 

allerede så tidligt skal forholde dig til sådan noget, det må være en udfordring.  

 

Bare lige et opklarende spørgsmål – hvilken periode er en kort praktikaftale på eller en lang? 

Jamen jeg kan se, at der er nogen... de må forny aftalerne tre gange, og nogle af dem er kun tre 

måneder. Men jeg skal nok undersøge hvad det er, der er tilladt. Ellers kan i også snakke med 

Heidi inde i SMV Danmark. Fx hvis en virksomhed går konkurs, så skal de sælge lærlingen videre, 

så det er virkelig nogle korte forløb nogle gange.  

 

Vi har lagt mærke til artikler der har sagt, at de er korte, uden at de har nævnt hvad perioden har 

været på.  

Prøv at tænk på hvis man skulle lægge sin dagligdag om for tre måneder. Man skal jo måske købe 

en bil, det er sgu ret vildt.  

 

Det næste omhandler de tiltag i tager hos Dansk Håndværk for at ændre på det her problem. Du 

har selvfølgelig nævnt det med Lærlingenes Hus? 

Jamen det er faktisk et ret stort tiltag. Vi har købt det her hus på Bornholm, som er fuldstændig 

nedslidt, og skulle det renoveres. Men det vi har gjort, det er vi har sat … Selvfølgelig er det, det 

konkrete byggeriprojekt men det er meningen at når det er færdigt, det er jo et hus vi beholder, 

og laver til et sted hvor man kan komme og bo. Man kan overnatte der, og holde kurser vi vil også 

gerne have noget undervisning og galleri omkring det. Men det der sådan er i det, det er at vi 

bruger enormt meget tid på at tale om 1 – at vi skal lave godt håndværk. Men især det her med 

hvordan skal vi fremadrettet arbejde sammen i fagene. Dvs. først har vi haft de arkitektstuderende 

på til at gennemgå huset, og de konservatorstuderende, og så har vi ingeniørerne på. Og så 

kommer lærlingene på, og det vi har været meget specifikke på, det er at vi ikke har gjort, som 

man går tit, at så er de på, og så afslutter de, og så er de på. Vi tager hele tiden dem så er på, og så 

trækker vi dem med videre og sørger for at hele det her med at blive bedre til at arbejde sammen 

og tale sammen. Det der allerede er sket nu, som er første step, er at arkitektstuderende og de 

ingeniørstuderende, som ellers altid har været adskilt, er begyndt at tale sammen. Så i stedet for 
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at være hund og kat, er man begyndt at sige os arkitektstuderende og os ingeniører. Det er sådan 

wow. Nu skal vi så have lærlinge på, og der er udfordringen så at de forskellige byggefag skal lære 

at være meget humanistiske og tale sammen, man snakker meget om helhedssynet, at vi skal 

være bedre til at blive tværfaglige, og når vi bygger huse, skal tømrer, murer og elektriker arbejde 

sammen. Men vi løfter det et lag mere op og siger jamen det fint med akademiske uddannelser, 

ingeniører og arkitekter, de skal alle sammen, konservatorerne, de skal alle sammen, fordi vi gerne 

vil opløse det her paradigme, at vi skelner mellem akademiske og erhvervsuddannelser. Og en af 

grundene til at vi har kunne gøre det, er fordi vi tager det der hedder bygningskultur og 

bevaringshåndværk. Fordi der er rigtig mange nørder i det, så udover at man taler om godt 

håndværk og kan tale om langsomhed, så har vi også en enorm mange akademiske interesser i 

det, altså arkitektskolen og konservatorskolen og DTU og de her. De vil enormt gerne yde det 

ekstra for at engagere sig i det, og der er faktisk rigtige mange af de lidt ældre håndværkere, men 

også den yngre generation, hvor man kan sige, der synes det er spændende at nærme sig de her 

uddannelsesinstitutioner. Så det her med, at man måske kan få lov til at blive tømrer ... og her til 

morgen havde vi lige møde med arkitektskolen og ham Michael som er vores tømrermester. Så 

inviterede de ham til at komme og holde et oplæg for arkitekterne, om han ville være med til at 

komme og fortælle, hvordan er det egentlig der sker når man tager ud i de brede bygninger. Og 

han blev bare pisseglad, for han er simpelthen så dygtig. Og nu bliver han så inviteret ind for at 

tale med de arkitektstuderende, hvordan er det han som håndværksmester oplever når i tegner et 

eller andet i virkeligheden. Så det vi gør nu, det er, vi prøver at gøre det vi siger. At holde sammen, 

og det er ikke kun et håndværksprojekt. Hvordan får vi ændret strukturen på hvordan vi ser på 

hinanden. Så lærlingenes hus handler ikke så meget kun om at skabe noget for lærlinge, det 

handler om at få skabt det her fælles byggeunivers, der gør at vi holder op med at værdisætte om 

du kommer fra en akademisk uddannelse. Vi snakker om det her, det XX kommunikationsindsats, 

at vi prøver at bakke folk sammen, og vi skal brudt de her barrierer ned både mellem fagene, men 

også de her uddannelseslag. Og det har vi sat vildt penge og flere år af til. og så har vi søgt både 

hos boligfonden, Real Dania, Coop (?) osv. Om penge fordi det er pisse dyrt. Men også fordi de 

mennesker der sidder i det, er jo folk der sidder også på de forskellige – Real Dania er forholdsvist 

arkitekter, vi mangler bevaringshåndværkere … så vi prøver at vi ligesom på ledelse og 

styringsniveau laver arbejdsgrupper, så blander vi også og har taget en masse virksomhedsejere 
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ind og håndværksejere i de her grupper, så det ikke kun er på det operationelle plan det her 

projekt er, men også det her ledelses og strategiske niveau, hvordan bliver vi ved med hele tiden 

at sørge for at de her mennesker lærer hinanden at kende. Jeg synes selv, jeg var ikke med til at 

finde på projektet, jeg kom på senere, men jeg synes faktisk, det er ret sejt. Nu styrker vi 

kommunikationsindsatsen, så vi får forklaret hvorfor vi gør det, og hvad vi vil med det. Det er ikke 

en som de kan gennemskue selv, jeg tror de regnede med, at så gør vi det, og så kan alle se 

pointen. Den skal oversættes.  

 

Nu siger du at arkitekterne og ingeniørerne er begyndt at tale sammen, men hvad tænker du om 

håndværkere og akademikerne, bevæger det sig i den rigtige retning, eller er det sværere at få den 

barriere brudt ned? 

Jeg tror der er to spor i det. Der er jo den der nye, hippiegeneration hvor vi har en 

samfundsstruktur hvor at der er rigtige mange, ligesom frank bonderøv, han har været ude og 

præge nogen. Og det er jo nogen som er historiske, de kunne lige så godt have læst en cand.merc i 

historie eller arkæologi et eller andet, og de blev meget fascineret af de her vikinge, hele det her 

med at … der er nogen som bliver ret inspireret. Og så begyndte de at lave rollespil og bygge deres 

egen buer og sådan, så der er kommet en generation hvor det at være håndværker, det er noget 

kreativt, og det appellere til nogen af dem som ellers ville have gået fx filmskolen, medievidenskab 

eller litteraturvidenskab for ti år siden, som kan se en fortælling eller en wow, specielt 

bæredygtighedsbegrebet. Der kan man godt se, at nogen af de indsatser, hvor man har brandet 

det lidt alternativt, der kommer en ny type, der gerne vil være håndværker, som har noget mellem 

ørene og som også begynder at sige, hey vi skal også tale om hvordan vi har en livskvalitet hvor vi 

crasher samfundsøkonomien. Der er også noget politisk i det. Så der er et spor hvor der virkelig er 

kommet nogle nørder frem, hvor at det er nogen som er andre typer, fordi de vil det med hjernen. 

De går nærmest videnskabeligt til værks med deres håndværksuddannelse. Og der er umiddelbart 

flere af dem end man sådan lige tror. Og så er der nogle af de nye unge håndværksmestre der 

gerne vil være fashionelle i den måde de driver deres virksomhed på, de har også en anden tilgang 

til det. og det kommer også til at smitte af. Så der er det spor. Og så er der den store kasse, hvor 

det bare fortsætter sådan her, hvor man tænker, at det ændrer sig aldrig. Jeg synes ens optimisme 

eller måde at forstå det på, er hvem har jeg mødt i dag. Fordi det stadig balancerer på den måde, 
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som det gør. Netop hvis man har fat i en eller anden skidefuld gammel håndværksmester, eller har 

snakket med en eller anden erhvervsskole, så tænker man nej nej nej.. så kan man have fat i 

nogen som lige har lavet et eller andet bindingsværkskursus, hvor man tænker det skal sgu nok 

blive godt. Så jeg tør ikke sige andet end at jeg synes det er en skrøbelig udvikling, men den er der.  

 

Det er på vej i den rigtige retning? 

Ja nogen steder, nogen steder er det.  

 

Var det meningen at lejrskoleelever skulle hen og opleve og se det her hus, når de tager til 

Bornholm? Hvordan foregår det? 

Vi prøver om vi kan gribe ind i en tidlig indsats, inden fordommene begynder at komme. Fordi de 

der brobygningsforløb, der kommer i 8., 9., 10. klasse, der er det allerede ved at være for sent, der 

er de allerede præget. Nu ved vi så godt at 8. og 9. klasserne er dem der kommer på lejrskolerne, 

men kunne vi på en eller anden måde begynde også at lave inspirationsmateriale, som man kunne 

downloade tidligere. Så en af vores ting er, det kan godt være, de først kommer derover på 

lejrskole i 8. eller hvad det nu må være, men huset skal være sådan, at de allerede begynder at 

interesse sig for, at hey der er også det der, det var der nogen som var ovre på sidste år, sådan så 

at vi begynder at skabe en interesse og laver noget undervisningsmateriale, som man allerede .. de 

planlægger jo i rigtig god tid lærerne, de laver årsplaner, så det er nogen gange et helt år i 

forvejen. At man vil kunne gå ind på det her, huset, sige hey selvom i ikke skal derover i år, her er 

noget materiale i kan arbejde med, hvordan kan i se på det her håndværk, sådan så en ting er 

hvordan de fysisk tager derover, men så også være nogen der måske ikke skal derover, som kan få 

del i det. Men ellers er det meningen, at når de tager derover, at vi får samarbejdet på sigt med de 

andre forskellige aktører, så det bliver del af en samlet oplevelsespakke. Det er der er rigtigt sjovt, 

så kunne de lære om materialer på Bornholms museum eller andre historieundervisning, sådan så 

vi igen kommer til at sige, hvordan kan det at snakke om håndværk passe ind i den generelle måde 

at tale om fag, og alle de andre ting vi taler om. Alt efter hvad de vil, så kunne vi lave nogle 

forskellige pakker, alt efter hvem det er, der gerne vil tilbyde noget. Så kunne man komme på 

lejrskole, og sige vi skal være her en uge, så skal vi.. så er der nogen der tager med op til 

stenbruddene, og så kan de se på arkæologi, og bygge videre, det er materialer fra dengang, og så 
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lave en tidsrejse for byggeriet eller for andre emner. Det er jo igen det her med, hvordan prøver vi 

at få brudt den her måde vi taler om tingene på en smal måde, som man igen sætter et label .. i 

skal også måske ned på hjorts keramik. Bornholm vil jo gerne være den her arts and craft region, 

hvor de taler om kunsthåndværk. Så hvordan kan vi løfte op og tale om materialer og metoder, så 

vi ikke taler i fag. Specielt det kan ikke nytte noget, så får de noget, også derhjemme, så kommer 

der en og taler om tre fag på en erhvervsskole. Vi vil gerne tale om håndværk, teknik og materiale, 

og måde at være på. Så kan de selv efterhånden få de der labels væk. Så de får egentlig mere en 

viden om alt muligt, der skal til for, at hvordan arbejder vi med håndværk i dagligdagen, og så kan 

de vælge deres fag. Det er en ret stor ambition. Det kræver at der er flere andre der vil 

samarbejde, men det måde vi kommer til at formidle det på, det er at det sal være en del af en 

oplevelse, når man tager på Bornholm.  

 

Hvem er i ellers i kontakt med ift. at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelser? 

Jamen altså, mange. Og det er jo på meget brede niveauer fordi, det der er med Dansk Håndværk, 

når man sidder med sådan nogle organisationer, så er der bestyrelser, der er udvalg, så alle der 

sådan set sidder på en eller anden måde i Dansk Håndværks organisation, sidder med nogle 

områder hvor der er netværk, klyngedannelser og brancher … Vi sidder jo selv i håndværkets hus 

hvor SMV Danmark, som jo er det tidligere håndværksråd, som arbejder hard core som interesse, 

som vi også ejer en del af. De sidder jo med de her uddannelsesudvalg, hvor vi sidder med politisk 

ordførerskab og branche og Morten fx sidder i forskellige forsknings- og innovationsnetværk. Jeg 

sidder også i forskellige ting, det gør flere af os. Så på den måde sidder vi vidt og bredt, i forskellige 

interesseorganisationer, og så holder vi jo selv en masse kurser omkring alt muligt. Så har vi en 

byggeteknisk rådgiver, der sidder på DTU, som går ud og underviser og sidder i sådan noget bygge 

ERFA. På trods af at vi er en meget lille organisation, så er vi rimelig fremme skoene på at sidde 

med de rigtige steder. Vores bestyrelsesmennesker er også nogle professionelle 

bestyrelsesmennesker, de sidder jo alle vegne. Det skal man ikke tage fejl af, det kan de der 

entreprenører jo også ikke.  

 

Tænker i også at forældre, lærere, uddannelsesvejledere ind i jeres kommunikation ift. at tiltrække 

flere unge? 
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Nej. Grunden til det er fordi at vores medlemmer er virksomheder. Havde det været en anden 

type organisation så havde vi gjort det, så det handler om at vi har ikke nogen i vores målgruppe, 

som vi kan tillade os at bruge penge på at kommunikere til, som er der. Til gengæld bruger vi rigtig 

meget nu med Lærlingenes hus at forklare vores medlemsvirksomheder, hvordan de skal gå næste 

skridt ud, og hvordan vi kan gøre det. og så samarbejder vi med netop de der erhvervsskoler og 

organisationer, og nogle af de der kampagner, det der dit barns fremtid. Vi møder op til alle de her 

konferencer og går på tværs, så vi videnssparer med alle dem der går direkte ud og gør det. Vi gør 

det ikke ganske enkelt fordi, det er ikke vores .. det er dem vi har kontakten til.  

 

Det giver mening, men jeg tænker ift. Lærlingenes hus og i gerne vil have skoleklasser ud og besøge 

det, hvordan fungerer det? at i bliver sat i kontakt med dem? 

Jamen altså som sagt har ikke engang fået byggetilladelsen til at bygge om endnu. Men det der 

kommer til at ske nu, er at jeg tager til Bornholm, og så starter vi i første step med at gå i kontakt 

med skolelærere derovre. Fordi noget af det skolelærere hader, det kan jeg sagtens forstå, det er 

når man har haft en rigtig god ide og så kommer med alt hvad man har lavet, og siger værsgo, det 

skal i have, det skal i bruge. Og der er ingen der har spurgt dem, om det var det de manglede. Så 

jeg har altid haft sådan ret god erfaring med, at gå ud og sige, det her kunne vi godt tænke os at 

lave, giver det mening, gider du at være med en arbejdsgruppe, hvor vi faktisk kan lave noget, der 

faktisk kan bruges til noget. Og så er de ret gode til at have et netværk hvor de siger, vi kender 

faktisk nogle i Holbæk, så prøv at få fat i de her. Jeg går ikke så meget med de her 

skoleorganisationer, jeg går sådan ret hard core ud på skolerne, til skolelederne og spørger om der 

er nogle af jeres lærere der kunne være interesseret i, at være med til det her. Så det er sådan, det 

er vi ret konkrete. Så det er det næste projekt, når vi ved med det hus, hvor mange rum må vi få, 

må vi lave overnatning, hvor mange må vi lave det til, så vi har noget konkret til at sige, det her det 

er rammen, kunne i tænke jer, at vi udarbejder noget sammen, som kunne være brugbart både for 

jer på Bornholm som kan bruge det hele året, og hvad synes i vi kan tilbyde de andre der kan 

komme her. Så de vil blive rigtig meget involveret, vi er bare nødt til at blive lidt mere skarpe på, 

hvad det er vi kan tilbyde dem, før vi begynder. 
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Og så satser i på at ved at inddrage dem fra Bornholm, at de så hjælper med at få bredt budskabet 

ud ift. når det kommer op og kører, at man så også synes at en eller anden fynsk folkeskole, kunne 

synes det var sjovt at komme over og besøge det? 

På det tidspunkt der regner jeg med at der går vi hard core ud med en eller anden 

kommunikationsindsats. For det undervisningsmateriale som skal kunne bruges, også selvom man 

ikke tager til Bornholm. Og det skal være et tilbud til faget håndværk og design i folkeskolen, og 

der skal også være noget til erhvervsskolerne. Dvs. der vil vi gå ud og lave en national indsats, og 

der skal vi finde ud af om bi skal lave den direkte eller i samarbejde med en organisation eller to, 

skal vi sætte os ned sammen med erhvervsskolerne forening, kunne det være fedt at vi lige går det 

her igennem sammen og tilretter det, og bliver sendt ud i samarbejde med jer.  

 

Det her undervisningsmateriale hvad består det af? 

Det er det vi skal have fundet ud af, fordi jeg har lavet et program som i egentlig gerne må se, der 

handler om, hvad er det for en viden det skal give, hvem skal det give viden til, det skal give 

mening. Det skal selvfølgelig tappe ind i bæredygtighed men det det handler meget om, at det skal 

være praktisk faglighed, det skal være .. det skal tappe ind i fællesmål. Det kommer lidt an på 

hvilket klassetrin de er på, for det skal passe, det kan være alt fra at de selv skal bygge et fuglehus, 

det skal så ikke være et fuglehus, men der skal være nogle praktiske øvelser, hvor de kan lære at få 

sat matematik og nogle andre ting i spil omkring det. og så efterhånden som de tænker at lave 

lave noget fra 6. klasse, og så 7., 8., 9. klasses sæt. Sådan så det udfordrer alt efter om man skal 

kunne se en 3D forestilling af huset, og så laver vi en eller anden lille når man går i 6. klasse, så når 

man går i 8. klasse allerede kan lave et team projekt som man forbereder inden man tager derover 

og kommer hjem bagefter og bearbejder. Så det vil blive sådan lidt de, udgangspunktet skal være, 

at man skal producere noget håndværk ud fra det man har lært.  

 

Er det tanken at det skal være meget projektorienteret? Fx matematik er jo en kæmpe del af at 

kunne beregne nogle ting, sådan så håndværk kan lave et eller anden fælles forløb med 

matematiklæreren? 

Ja. Og det tager vi, de der læringsmål der er for fagene, det skal også tappe ind i de fælles 

læringsmål. Det gjorde vi i det der hedder håndværk i folkeskolen, vi samlede faktisk lærerne, men 
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det samlede faktisk også deres egne lærere, og så lavede vi et hvor vi kaldte bollefars tid ude i 

Holbæk ,hvor de skulle lære måde om .. de skulle selv lave deres egen maling, så de skulle lære 

noget om kærnemælk og fødevarer. De skulle lære noget om historie, i dansk skulle de lave deres 

stamtræ – har min far været det ene og det andet. Kunne man på en eller anden måde lave 

temauger, og vi havde en skole der hedder XX, hvor de tog en hel uge ud, og så stod alle lærerne 

sammen, og så lavede man fælles uge hvor de byggede et kæmpestort shelter, og lavede 

håndværk, hvor de så også.. alle lærerne deltog med det fag man nu havde, og så prøvede man at 

tappe ind i … også fordi hvis de skal ud og lave sådan nogle ting, så skal .. folkeskolerne har jo ikke 

super mange penge, de har ikke super meget tid, så hvis man skal hive dem ud for at de skal lave 

håndværk i en uge eller i tre dage, jamen så siger alle de andre lærere, jamen vi når ikke det vi 

skal. Så det er rigtigt vigtigt, at alle fag bliver tilgodeset i de her undervisningsmaterialer, fordi 

ellers vil det hele tiden blive sådan, at det er vigtigt at får lært den her kompetence fordi de skal på 

Novo Nordisk. Så det gælder om at lave et materiale hvor vi kan forsvare, hvorfor det er pisse 

vigtigt, at de laver det her, fordi de lærer det hele. Og igen det her med at det skal mening, at man 

faktisk bliver klog på mange måder ved at dyrke håndværk.  

 

Ja man kan måske også sige, at hvis man går på en erhvervsskole, så arbejder man måske også 

meget projektorienteret. Så på den måde bliver de også langsomt introduceret til den måde at 

arbejde på. 

Alle byggeprojekter er jo et projekt, i virkeligheden har håndværkerne en helt anden og ret sej 

tilgang til, og deres hverdag er omskiftelig og de taler altid om de her ord i ansøgninger til 

akademikere, at du skal være fleksibel, omstillingsparat og alt muligt andet. Det kunne man jo 

lære af håndværkerne, de ved aldrig hvad de møder ind til. sådan nogle kvaliteter som vi glemmer 

måske lidt at tale om. Det ville være nogle af de buzzwords vi sætter på, hey i snakker meget om 

at vi skal være kreative og løse kompleksitet – nå men så skal i da lave håndværk.  

Hvordan ser du på mediernes rolle ift. hvor mange unge der vælger erhvervsuddannelser? 

Jamen det er jo helt håbløst. De kører jo bare det der sort hvid diskurs. Det er enormt irriterende, 

irriterer mig grænseløst, det er jo at er der en stærk lobbyorganisation fx 3F der siger, de kører jo 

fuldstændig ukritisk med de der budskaber, de får inde fra Dansk Erhverv eller fra .. det er uanset 

hvilken lejr, så bliver det produceret i en eller anden pressemeddelelse fra en eller anden 
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lobbyorganisation, og så bliver der lavet et indslag og nu mangler vi alle sammen kvalificeret 

arbejdskraft. Der er ikke nogen der gider dykke ned i tallene. ellers også så er det, stakkels 

erhvervsskoler, de skal have nogle flere penge. Der er ikke nogen medier der egentlig, jeg synes de 

reproducerer de budskaber de får fuldstændig ukritisk. Og jeg synes ikke vi kommer videre. Så kan 

man se at nu er det agurketid på DR, send flere penge til erhvervsskoler, hvorfor? Jamen de skal 

have flere maskiner, jamen kunne man spørge hvorfor kunne erhvervslivet ikke sponsorere de 

maskiner? Der er slet ikke de der konstruktive forholdelser og refleksionsniveauer. De er blevet 

bedre til det, og Weekendavisen prøver også nu, men det er fordi arkitekterne og alle de andre 

begynder at snakke. Så er der Politikens byrum og udvikling, det ligger hele tiden op i det der 

akademiske, hvor de snakker byplanlægning og kystsikringer, så er det sådan meget, at nu skal vi 

lave vandsikringer eller vi skal bygge energirigtigt. Men der er ikke nogen med 

erhvervsuddannelserne og hvordan skaber vi de dygtige håndværkere. Fuldstændig fraværende. 

Og når det endelig kommer, så peger vi fingre, så er vi ude i den der, så kaster vi og laver 

voldgrave. Jeg synes medierne forholder sig alt for uinteressant til kerneproblematikken. De har et 

kæmpe stort ansvar for, at vi kommer videre i den her debat.   

 

Det er meget interessant det du siger, fordi vi har også identificeret meget blandede 

medielandskab, hvor vi har snakket om, at vi kan godt forstå at dem der sidder derude og skal tage 

valget er kampforvirrede, fordi det er måske er den ene og anden faglige organisation, der taler for 

hver deres budskaber. Hvad pokker skal man tro på .. 

Fuldstændig. Det er nemlig bare en kampplads for faglige og politiske ideologier. Det er ikke nogen 

fra gymnasiet, der bliver fanget i det der politiske landskab, de får lov til at vælge, de vælger 

gymnasiet for der får man lov til at være i fred. Der er slet ikke nogen sober 

uddannelsesvejledning. Jeg synes det er ærgerligt, og det er fordi at markedssproget man taler i. 

Eller også taler man forfærdeligt arbejdsmiljø, du bliver nedslidt som håndværker. Så er det måske 

bare LO eller 3F der bare lige skal nakke nogen i den her periode, og så tror alle bare, at hvis du 

bliver håndværker, så er du invalid om 14 dage, og alle hader dig bare, og du får polske kollegaer 

og de er i øvrigt også dumme. Det kører bare derudad. Og skal du være stilladsmedarbejder, hvis 

du ikke kan være med til at vælte dem, så kan du heller ikke være her. Det er sådan det er, og det 

ikke sådan det skal være. Men det betyder også at den der skurvognsretorik, den kan jeg godt 
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forstå, hvis man ikke gider sidde og høre nogen sidde og brokke sig og læse Ekstrabladet, fordi det 

er noget der var engang, så hvis det er man kommer ud til, uanset hvor meget jeg gad at være 

tømrer, så gad jeg ikke hvis det er det du kommer ud til, så gad jeg ikke være i det. det synes jeg 

man har et rigtigt stor ansvar for ikke at gide med til at løfte niveauet, fordi det er rigtig fedt bare 

at sidde og kaste med mudder. Det kan ikke bruge det til en skid de unge. Og det der også er en 

anden ting af det, alt ender i sådan noget arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesretorik som bare er 

hjernedødsygt, og så kan alle de andre få lov at sidde og snakke om lækker æstetik og design 

løsninger. Hvorfor kan dem der gerne vil være elektroteknikere eller murer få lov at være med til 

at snakke om det? Jeg synes ikke, man inviterer dem ind i de interessante diskurser. Jeg synes, der 

er nogen som har et ansvar for, at vi ikke kan finde ud at tale bedre om det her. Sådan nogle 

journalister der ikke gider at interessere sig for det her, og så er det ansat for nogle fagblade, hvor 

de er anset til at lave propaganda. Det kommer vi ikke videre af. 

 

Tænker du, at journalisterne kommer jo selv af en akademisk baggrund, at det også har indflydelse 

på deres viden?  

Ja det er den ene del af det her, og det skal man ikke tage fejl af, at journalister har det ligesom 

alle os andre. Ens faglighed er jo at lave en opgave godt, og man har jo opgaver på bestilling. Dvs. 

jeg synes måske, de er måske ikke dem der har så stor en skyld, fordi det i virkeligheden er dem 

der bestiller opgaverne, som siger vi vil have det på den her måde. Men jeg kunne godt tænke 

mig, at der var nogle af de store, måske ikke journalister men deres chefer, der blev lidt bedre til 

at sige, vi skal have nogle mere nuanceret debatter, jeg kunne godt tænke mig, at der kom nogle 

flere refleksioner på det her. Jeg vil sige, det er ikke de enkelte journalister, men det er dem der 

sidder og prioriterer mediebilledet. Og det er i den grad også politikere der er ansvarlige for det, 

og det er jo fordi, at mange af dem, alt efter hvilken farve man har, på en eller anden måde bliver 

betalt og finansieret, støttet eller kommer af eller er selv fra erhvervs- eller faglige organisationer. 

Så der går du igen ud med en dagsorden, som er sat. Det er på ledelsesniveau uanset om det er 

politisk eller mediemæssigt, hvis vi skal ændre på det her, så skal vi holde op med at tale på den 

her måde. Vi skal et lag højere op. Vi skal op på den strategiske kilde, det er simpelthen 

bestyrelser i bladhuse, chefredaktører og dem der tør tage de der snakke, og 

brancheorganisationer, der skal stå sammen om at gøre noget.    
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Jeg tænker på en eller anden måde, at brancheorganisationerne selv er lidt ansvarlige i det her, 

fordi de bidrager til det her mudderkast på hver deres side af bordet? 

Det er de hovedansvarlige, for det er jo også dem der bestiller artiklerne, og har deres egen 

fagblade, og laver kronikker og artikler, og så ser du det i Berlingske, og så ser du det i det andet. 

Om søndagen bliver der sagt det og det, de har så meget, det er så selvforskyldt. Det hjælper bare 

ikke de unge. Det er som om, der ikke er noget prestige i at løse det her problem. Men jeg tror på, 

at det bliver der. Der kommer en generation der siger, vi er nødt til at gøre noget andet. Jeg er på 

den måde optimistisk nok, jeg tror på det er udvikling som bliver uovergåelig.  

 

 

Hvordan oplever du for forældrenes rolle i det her valg af uddannelse, jeg tænker at de måske også 

er en del af den generation hvor man kaster mudder? 

De er mere forvirrede end alle andre tilsammen synes jeg, fordi de i virkeligheden vil det bedste, 

og så er det man kommer til at lave de der sort hvid løsninger. Der er nogle mødre som er enormt 

bange for at deres børn, og fædre, ikke får noget der er godt nok. De kører bare i den grad ned af 

det trygge, det safe og det sikre. Og det er det jo ikke mere fordi, og det er jo også fordi, når man 

så står og snakker med en håndværker, og så siger han ja min søn er blevet cand.mag i historie, nu 

må han sidde i Malmø og lave projekter til deltidsstillinger og … jeg har faktisk i virkeligheden flere 

penge end ham og er bedre sikret, og ja siger jeg så, så fedt var det heller ikke at blive akademiker 

vel. Og når de opdager hvor lidt man får i løn, og hvor meget de selv får i løn, så kunne det godt 

være at hvis er offentlig ansat at man får en bedre pensionsordning, men så er der ting i det 

private der er meget federe der, også når de begynder at finde ud af, hvor mange timer vi egentlig 

arbejder gratis, interessetimer og skal stå til rådighed efter arbejdstid. De kører hjem. Og når de så 

finder ud af, hvad er det egentlig vores børn fik ud af det, der er der nogle af dem der faktisk bliver 

forskrækket, så er det de bliver glade for at den næste i række ”bare” bliver håndværker. Men så 

er det for sent. Så jeg oplever at forældrene er nok dm der i virkeligheden er mest konservative i 

deres valg, fordi de i virkeligheden er de mest usikre på, de er ikke særligt åbne.  

Men måske også uvidende? 

Ja meget.  
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Tænker du at man burde inddrage dem mere eller mindre i processen ift. uddannelsesvalg, og 

støtte, hjælpe og vejlede deres børn? 

Ja. Det har den der kampagne dit barns fremtid, jeg ved ikke om i kender den. Der har de været 

rigtig smarte, fordi de har lavet den der kuvert man åbner og kan læse sammen. Det er meget fine 

små farver, og man kan bladre i den. Sådan rigtig smarte til mor, den er lækker man åbner den, og 

der sker noget. Selve designet i det er ret lækkert. Det gider man godt sidde med som mor. Men 

jeg tror, der var også den kampagne at det er mor der bestemmer det hele, men det var det jo 

ikke helt. Så jeg tror vi mangler en til far, og en til mor og far og til bedstefar. Vi mangler endnu 

flere af den slags kampagner, og vi kan gøre forældrene langt mere trygge i, at deres børn faktisk 

skal have lov til at kunne træffe deres eget valg.  

 

Men tænker du også lige så meget, at det skal være en eller anden oplysningskampagne ift. at nej 

man bliver ikke lige så slidt ned, som du gør og tror, og lønnen er meget bedre, du behøver heller 

ikke være tømrer for evigt? 

Lige præcis. Det der kunne være rigtig fint, for det er det vi ser, vi bliver meget ældre, vi skal være 

længere på arbejdsmarkedet, og vi er også begyndt at undersøge, hvordan vi kan få mere 

efteruddannelse. Så i virkeligheden kan det godt være, at vi starter som håndværker, men ender 

nok allesammen i sidste ende, med de generationer vi har, fået en vidensniveau på højde med 

hinanden i sidste ende. Så tag det roligt, dit barns skal nok blive klog mok, i stedet for at starte 

med at gå på universitetet og tro at vi skal starte som professor, prøv at følge en livsbane hvor vi 

bare bliver klogere og klogere, og får et fornuftigt hoved samtidig med at vi får et liv og en 

dagligdag til at hænge sammen. Så det her med at vi, man skal ikke kunne læse, for at få lov til at 

starte i skole, det er jo det man skal lære i skolen. Blive bedre til at få en samfundskultur, at forstå 

hvis man sagde at vi skal være her rigtig længe, så kan vi prøve at fordele ressourcerne ud over 

hele arbejdslivet. For vi skal nok ende med alle sammen at blive kloge og dygtige. Det kunne jeg 

rigtig godt tænke mig, at der kom en oplysningskampagne, der ikke hele tiden sagde, at vi har så 

travlt, så skynd dig at træffe et valg, fordi så er det truffet. Tag det roligt fordi din søn gerne vil 

blive produktions et eller andet, det betyder ikke han ikke kan blive ingeniør som 40-årig. Der er 

en del der bliver sent akademikere inklusiv mig selv. Vi kan uddanne os på mange måder, der skal 

være en generation af forældre, der skal til at forstå, at var man noget, så var i 35 år på samme 
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arbejdsplads og gik på efterløn. Alle de der ting de eksisterer ikke længere for os. Så derfor er vi 

også nødt til at uddanne os på anden måde, for at kunne holde til det. Det kunne være sejt at man 

begynder at tage de snakke i kampagner op, at når vi skal kigge ind i vores fremtid, at det er et 

meget meget længere stræk, vi skal fordele vores ressourcer meget bredere, eller kan vi ikke 

holde til det.  

 

Ja man kan tage det i små etaper? 

Ja. Det er også det der vildt, de der kompetencefolk vi snakker om, som ikke bliver brugt, alle 

arbejdsgivere betaler ind til de her kompetencefolk, og det er jo kun folk med faglærte eller ingen 

uddannelse der må få efteruddannelse for de penge, hvor akademikere ikke må det, fordi de 

havde jo fået. Men det der er interessant, det er jo at akademikere også hele tiden, specielt fordi 

vi skal skifte så meget job, er nødt til at forholde os, og hele tiden har brug for nye kompetencer. 

Så vi har lige så meget brug for efteruddannelse som alle andre. Og et af de problemer, som har 

været rigtigt stort, som vi har diskuteret med de der fagforbund, de vil ikke af med de her penge. 

Det er sådan noget, jamen i har fået nok, i kan ikke blive klogere og alt muligt andet. Den skal vi 

også have nedbrudt, fordi i samme øjeblik vi tør begynde at sige, at akademikere også hele tiden 

har brug for at blive efteruddannet, du er ikke færdig med uddannelse bare fordi du har været på 

universitetet. Det er bare en slags uddannelse, du har taget. Fordi det kan godt være du kommer 

ud som arkæolog, men hvis der ikke er arkæologiarbejde, så er du faktisk pisse dygtig til at sidde i 

kommunerne, og det er de, til at lave kort og matrikelopmålinger ligesom landinspektørerne. Så 

gælder det altså om, at de får et landsinspektørkursus. Så handler det om, hvem er det der må 

have alle de her milliarder i der her uddannelsesforbund. Men vi skal alle sammen se ind i 

fremtiden, hvor vi er nødt til at blive ved med at uddanne os. Det skal blive almindeligt at kunne 

gøre sådan.  

 

Hvordan tror du erhvervsuddannelser bliver opfattet blandt de unge? Nu snakkede vi om 

forældrene, tror du de unge har taget deres forældres opfattelse til sig? 

Jeg tror ikke der er det store prestige. Nogen gør det fordi det har deres forældre gjort, men 

overordnet tror jeg ikke det har noget særligt godt ry. Det er ikke mit indtryk, at det er noget som 

de synes er det fedeste. Så er der måske nogen, der gerne vil være håndværker, men de lidt og 
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skammer sig over det indtil de er blevet det, og så er de ude i virksomheden hvor alle er som man 

plejer. Så når man står og er ung, og skal i gang, så tror jeg ikke det bliver opfattet generelt særligt 

positivt. De er ikke stolte, når de går derhen.  

 

Men de er måske stolte, når de går ud derfra? 

Ja jeg tror i hvert fald de glæder sig til at komme ud og arbejde, og jeg tror der er flere 

håndværkere der er glade for deres job end man tror. Men de unge, de starter ikke stolte på den 

skole, det er ikke det jeg oplever.  

 

Oplever du til gengæld at de så er stolte, når de er blevet ansat? At der så er en eller anden form 

for stolthed i at være håndværker? 

Ja allerede i det øjeblik de laver deres mellemprøve, der oplever jeg også skolerne er rigtig gode til 

at sige, hey .. faktisk i virkeligheden i løbet af skoleforløbet, men det er jo også fordi de bliver lidt 

præget af, at man forsvarer og forsvarer sig selv og pege fingrer af de andre. Det er også bare de 

der, der tror de er kloge, ikke. Det er jo klart at hvis man går ind i et underskud, så griber man jo 

ud efter det, uanset om det er en god eller dårlig strategi, ikke. Men jeg tror ikke jeg de starter 

fuld af selvtillid, det gør de ikke.  

 

Vi kunne godt tænke os at høre, hvordan du tænker at den optimale opfattelse er af 

erhvervsuddannelserne ville være? Hvordan ville du ønske at alle gik og tænkte om en 

erhvervsuddannelse?  

At vi slet ikke brugte begrebet erhvervsuddannelse, men bare sagde uddannelse. Jeg ville ønske at 

vi bare snakkede uddannelse. Ikke gymansie og erhverv, det kunne bare være så vigtigt, at der ikke 

var noget label. Jeg kunne godt tænke mig at blive tømrer, jeg kunne godt tænke mig at blive 

ingeniør, jeg kunne godt tænke mig at blive tandlæge – at vi simpelthen ikke brugte ordene 

akademisk og erhvervs. Det ville være min drøm. Bare en uddannelse.  

 

Jeg tænker det vel også lidt er den vej Dansk Håndværk som organisation arbejder henimod?  

Fuldstændig. Det er helt klart, det er meget bevidst.  
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I vores analyser har vi i medier og kampagner identificeret er der et kæmpe stort fokus på det 

faglige niveau, på studiemiljø og på den der praktiske læring der er på erhvervsuddannelserne. Og 

så også lidt på de drømme man kan have som ung, videreuddannelse eller at blive selvstændig. Det 

sidste er også meget interesse, at man kan kombinere med et arbejde, når tager en 

erhvervsuddannelse. Er det også noget du tænker man bør fokusere på, når man skal 

kommunikere mulighederne ved en erhvervsuddannelse, eller tænker du noget andet? Her behøver 

vi måske ikke sætte stort fokus? 

Jeg synes faktisk det her med, den her frihed som vi alle sammen efterspørger mere og mere, den 

er vigtig, netop det her med at når de alle sammen bliver presset i de her valg, så synes jeg faktisk 

at det er fedt for dem, at de skal vide, at de her muligheder der er som håndværker, er ret store. 

Fordi du kan både blive privat ansat, du kan blive offentligt ansat, du kan blive ansat som rådgiver, 

fordi du er håndværker. Du behøver faktisk ikke gå ud og være praktisk. I virkeligheden den 

håndværksmæssige viden, når vi snakker om det her med hvilken vej vi går i Dansk Håndværk, så 

er det ikke fordi, at vi gerne vil have at de ikke taler håndværk, fordi vi kalder os også Dansk 

Håndværk, men det her med at være den vidende håndværker. Vi er rigtig vilde med det her med, 

at vores viden om håndværk, det er også derfor, at vi vil have man skal være stolt som 

håndværker. Det er også derfor at det her uden om håndværk, det ligger, fordi vi er ikke så vilde 

med det her med at det er de kloge hænder, vi vil gerne have at vi slet ikke begynder at dele i hvor 

er det, det sidder henne. Det her med at have, hvis man vælger en erhvervsuddannelse, så får du 

en håndværksmæssig viden. Du lærer at udføre den, men du lærer også en hel masse om hvad 

den kan. Og dvs. det er også derfor de i Rambøll og Niras og alle konsulenterne, nu fik vi som sagt, 

Michael han skal over at holde foredrag på arkitekthøjskolen, den her, det her med at der er 

mange, mange muligheder som håndværker, som ikke kun handler om, at du står på en 

byggeplads. Men du kan jo alt muligt med den her, det kan også ændre billedet lidt. Du kan blive 

bygningsinspektør eller for det særlige kongelige bygningstilsyn. Du kan jo undervise på 

erhvervsskolen, du kan sidde i brancheorganisation. Det her med at fokusere på alle de 

muligheder der er, så det ikke kun handler om at stå, det der stereotype billede, at du står på 

Storebæltsbroen og banker sammen med alle polakkerne. Det kunne være fantastisk, hvis man 

begynder at snakke om, hvad er det egentlig for en viden, du får. Så begynder vi også at .. 
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At kunne sammenligne sig lidt bedre? 

Ja og snakke om den frihed der er, så kan du lave en virksomhed, du kan også blive ansat på en 

byggeplads, du kan også … det er fandme en fed pallette.     

 

Man bør gøre op med den her opfattelse, at der en boglig og praktisk vej man kan tage.  

Jamen vi har faktisk en som siger det meget …  Det at du er dårlig bogligt, er jo ingen garanti for at 

du bliver en god håndværker. Det er jo nærmest som om, at hvis du virkelig var dårlig i skolen, 

stinkende dygtig med dine hænder, så hænger det jo ikke sammen. Det er jo også det store 

problem, det er en af de ting vi ser i Dansk Håndværk, at hvis man så ikke ved noget om 

virksomhedsdrift, så kan du være nok så dygtig, så bliver du faktisk en elendig håndværksmester. I 

virkeligheden kan det også være sådan, at du er en god leder, så du er god til at hive de rigtige folk 

ind. Så det er rigtig vigtigt at forstå du skal stadig have hele paletten af kundskaber i spil, for at 

blive en dygtig håndværker. Det billede synes jeg er ret interessant, for så begynder vi også at 

appellere til nogen der egentlig godt kan se, at du kan blive en skodhåndværker, men du kan også 

blive en skod akademiker. Det gælder bare om at blive pisse dygtig, til det du kan.  

 

[afslutter interviewet] 

Det er bare vores mærkesag, vi vil have nogle håndværkere, som er pisse stolte af at være 

håndværkere. Det er ikke fordi jeg ikke vil sige erhvervsuddannelse, jeg synes bare det er bedre at 

sige, jeg er ved at uddanne mig til håndværker. Eller hvad for et fag, det er man gør. Så får vi ikke 

lavet de der kedelige prædikater, for vi kommer sgu aldrig af med den der klang for erhvervs og 

faglært. Nye ord tak. Og ellers er det Heike Hoffman i SMV Danmark.  
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Bilag 18: Kodning ekspertinterviews 

Informant Personlige baggrundsspørgsmål 

Jan 
Kleemann 

Det er afdelingschef. Det hedder afdelings- og uddannelseschef. 
Det har jeg været i 11 år, cirka, tror jeg 
 
Altså jeg har det pædagogiske ansvar for alle bygge- og 
anlægsuddannelser på tværs af skolens adresse. Og EUC Syd er jo en lidt 
speciel skole i og med, at den dækker hele det sønderjyske område. Og 
dvs. at vi har afdelinger i både Sønderborg, Aabenraa, Tønder og 
Haderslev. Og jeg sidder så som driftschef på Aabenraa-afdelingen, hvor vi 
både har bygge- og anlægsuddannelser, men der har vi også en del andre 
uddannelser, eksempelvis vores maduddannelse, altså kokke og 
ernæringsassistent, cater og smørrebrød, frisør, tandklinikassistent, 
teknisk designer. Ja og vi har også et teknisk gymnasium. Så dem sidder 
jeg som driftsansvarlig for den adresse i Aabenraa. Men for tværs af 
skolen, vi har jo bygge- og anlægsuddannelser på flere af vores adresser, 
og der har jeg så uddannelsesansvaret for de bygge- og 
anlægsuddannelser, vi har. 
 
Der var jeg det man kaldte, ledende lærer eller hvad hedder sådan noget, 
team-koordinator. 
 
Jamen det indebar, at de medarbejdere, der var i det team, der sad jeg i 
Haderslev og arbejdede jo delvist som underviser og så delvist med at 
planlægge, hvem skulle tage hvilke nogle fag af lærerne, og hvornår skulle 
det ligge osv., materialebogføring og materialebestilling og sådan nogle 
ting. Så det var sådan en 50/50 med at være underviser og så var man 
leder for den lille gruppe af medarbejdere, hvor vi var en fem stykker, tror 
jeg. 
 
Oprindeligt startede jeg jo på Esbjerg Tekniske Skole, der hedder Rybners i 
dag. Som underviser, tømrerfaglærer. Og der var jeg ovre i 4,5 år, og så 
blev jeg ansat som tømrerfaglærer på det, der hed Haderslev Tekniske 
Skole. 
 

Kathrine 
Ekelund 

Ja altså Dansk Håndværk er en arbejdsgiverorganisation for forholdsvis 
små og mellemstore virksomheder. 
 
vi har de der helt små nærmest enkelt- eller tomandsvirksomheder til at 
have de der meget store blandede entreprenører, som også har 
arkitekter, ingeniører, hvor man er oppe at have 50 måske 200 ansatte. 
 
Så primært bygge og anlæg, tømrermestre, murermestre, entreprenører, 
og så har vi den her møbelpolstrere, gardinmagere og forskellige ting. Så 
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det er der vi er, men der også andre fag, og vi udvikler os hele tiden. Man 
skal faktisk igennem en ret skrap optagelsesproces. Normalt har sådan 
nogle organisationer, der gælder det bare at få flest medlemmer, vi skal 
vokse os store, og der adskiller Dansk Håndværk sig enormt stærkt, fordi 
vi afviser faktisk mange som ikke får lov at blive medlem. 
 
man har det her stærke fokus på, at man vil have ordentligt håndværk. 
 
Der kommer jeg af en organisation der er meget, der har et meget stærkt 
værdisæt og har nogle meget stærke visioner – hvordan ser vi godt 
håndværk osv. 
 
Det er bare vores mærkesag, vi vil have nogle håndværkere, som er pisse 
stolte af at være håndværkere. 
 
Vi har ca. 1000 medlemsvirksomheder, og er en lillebror til Dansk Byggeri, 
men man kan bare ikke sammenligne. 
 
Jamen jeg er uddannelseskonsulent, og er sådan set projektansat. Jeg er 
projektleder på et projekt der hedder Lærlingenes Hus. 
 
Der havde Dansk Håndværk så et projekt der hedder Lærlingenes Hus, 
som jeg så først skulle lave undervisningsmateriale på, men så er jeg så 
også kommet ind som byggeleder. Og så sidder jeg så med 
uddannelsesperspektiverne generelt i Dansk Håndværk. Jeg sidder i det 
der hedder SMV, Danmarks uddannelsesudvalg hvor vi også snakker om 
erhvervsuddannelser, men også uddannelser generelt. 
 
Jeg har været der siden september, og skal være der, som udgangspunkt 
har vi sat de næste to år af, men det er det projekt. Der er ikke nogen plan 
om at jeg forlader Dansk Håndværk 
 
Jeg har siddet en del år i det der hedder det regionale arbejdsmarkedsråd, 
ikke for Dansk Håndværk, jeg sidder i akademikernes 
beskæftigelsesudvalg 

 

Informant Behovet for flere erhvervsuddannede 

Jan 
Kleemann 

Jamen den er jo faldet gevaldigt, altså. På et tidspunkt var man jo oppe og 
have ja, nærmest jeg tror en 30-40% af en ungdomsårgang valgte at tage 
en erhvervsuddannelse. Og nu er det jo helt nede på, ja i år er det jo 20%, 
det er jo faktisk faldet en lille smule i år. Og man kan sige, at det politiske 
mål er jo, at i 2020 skulle man være på 25% af en ungdomsårgang, så man 
er jo langt fra målet. Så det har været en faldende interesse, og det 
betyder jo, at vi har fået færre hold også. Der har været en større, de 
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unge mennesker vælger mere at tage det gymnasie-delen, og måske hvis 
man kigger på det, så også det almene gymnasium 
 
Ja, det er for hele landet. Der er nogle forskellige geografisk. Der er faktisk 
også forskel på vores kommuner nede hos os. En lille bitte smule. Nu kan 
jeg ikke lige huske tallene, men det er i hvert fald sådan, at i f.eks. 
Haderslev er det rigtig lavt tallet, og i Aabenraa er det lidt bedre, altså på 
den gode side, og så ligger de to andre byer sådan lidt inde imellem det. 
Men i Haderslev er man langt under 20%, og i Aabenraa er man måske på 
22%, men det er landstallet er 20% i år. 
 
Jamen jeg tror, mange unge vælger, ja kan man sige at fortsætte deres 
gang, deres de der grundfag, man jo har, altså dansk, engelsk, matematik, 
som man har i folkeskolen, det er også noget at det, man sådan kan nikke 
genkendende til. Og så er det det der fællesskab, det giver at gå på en 
gymnasial uddannelse. Man har tre år samme sted. Hvorimod at vælger 
man en erhvervsuddannelse, så ville man skulle skifte mellem at være ude 
i en virksomhed og være på skole, så man møder kun sine 
klassekammerater i kortere perioder. Så er det måske tidligt for nogle 
unge mennesker i dag at skal vælge et fag, altså en gymnasial uddannelse, 
der vælger du jo reelt ikke et job. Det gør du jo, hvis du vælger en 
erhvervsuddannelse, så vælger du jo sådan set også et job. Så det, tror 
jeg, betyder rigtig meget for et ungt menneske, at man ikke skal tage 
valget allerede der. Og jeg tror ikke, at de unge mennesker er klar over, at 
det er jo, det er også bredt inden for de brancher. Der kan man også 
vælge anderledes, når man først er startet. Man er jo ikke låst af det. Men 
det tror jeg, at der er nogen, der tror, altså siger, jamen jeg kan ikke 
forestille mig, at jeg skal vælge allerede som 15-16-årig, hvad det er for et 
job, jeg skal være - og så resten af ens liv altså.  
 

Kathrine 
Ekelund 

Jeg sidder i det der hedder SMV, Danmarks uddannelsesudvalg hvor vi 
også snakker om erhvervsuddannelser, men også uddannelser generelt. 
Specielt det her med at vi snakker, at vi oplever det her paradigme 
mellem erhvervsuddannelser og akademiske uddannelser. 
 
En af de ting jeg kan mærke, er den måde vi taler om tingene på. Det er et 
kæmpe stort problem, at man har sådan nogle forskellige temaer man 
taler i. På den ene side er den offerkultur, så er der sådan hvor man peger 
fingre af hinanden, og så er der sådan noget med, at hvad er det vi 
mangler. Vi mangler kvalificeret arbejdskraft, og vi skal producere mere af 
den ene og den anden. Så jeg oplever, at der er mange stemmer, og der er 
ikke rigtig nogen af dem.. selv når de prøver at forsvare det, er det hele 
tiden en negativ diskurs. Det er hele tiden forsvar eller angreb, der bliver 
ikke talt i konstruktive sammenhænge. Så det er det jeg oplever, at det 
må være enormt svært for de unge at finde en neutral indgang til deres 
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uddannelsesvalg. Fordi der hele tiden er nogen som har en nærmest 
præpareret mening om, hvorfor er det, du vælger det her. Det synes jeg 
er det allerstørste problem for dem, det er, at de ikke kan få lov at tage et 
ærligt valg. 
 
der var sådan en kampagne på et tidspunkt, ”det er mor og far der 
vælger”, det er det ikke altid, men der er en familiekultur, en 
ungdomskultur og en samfundskultur, men så er der også en kultur for de 
faglige organisationer. Hvad skal man sige, både fagbund og andre der 
peger fingre – puha du svigter os, hvis du gør det der. Og det oplever jeg 
er en udfordring, den diskurs der er omkring, ikke er særlig konstruktiv. Så 
der er en eller anden form for fejlkommunikation, det er ikke kun et sted 
fra, det er hele den måde vi har vi bygget vores samtaler op, hvordan vi 
taler om erhvervsuddannelserne, men ikke kun dem, men 
uddannelsessystemet. For det betyder så også, at man ligesom begynder 
at spille sit, så er der akademikerne, så er der de faglærte, og nogen skal 
bare have job i netto, og de andre dem mangler vi. Hele tiden hvem er 
mest samfundsnyttig 
 
når man træder ud eller skal tage sit valg, så er der hele tiden nogen som 
allerede har truffet en mening om, at hvis du er den slags, så skal du gøre 
sådan her. Og det er uanset om du er en 11-tals eller hvis du er en 
praktisk begavet ude fra Holbæk. 
 
akademikerbørn må ikke blive håndværkerbørn, men håndværkerbørn må 
godt blive akademikerbørn. 
 
I virkeligheden skulle vi være meget mere ude i, at det skal ikke være 
sådan at nogle institutioner her, at man følger en trappe op, bare fordi 
man læser længere. Altså universitetet skal ikke være de høje, men det 
kan da godt være, man får nogle videnstrapper. Men det der med, at os 
med kandidat kommer ud, så bliver der sagt at du kommer fra en 
universitetsinstitution, og du kommer fra en erhvervsskole – sådan, sådan 
og sådan. Man taler ikke fagligheder, man taler i … det kan jeg godt være 
rigtig bange for, at nogen unge simpelthen, måske har hjerne nok til at 
ville bryde, men de tør simpelthen ikke. For de skal gå imod en hel 
samfundsdiskurs. 
 
Det der er interessant ift. erhvervsskoler, der er nogle super 
velfungerende erhvervsskoler. Og så er der nogle som ikke fungerer. Så 
der er også et eller andet med, hvordan man taler om dem der underviser 
på erhvervsskolerne. 
 
Men det gør måske også at hvis man er i lokalområdet hvor det er den 
erhvervsskole der præger opfattelsen, og så har man så nogle andre 
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måske i Midtjylland som virkelig rykker, kan noget og tager 
navneforandringer og prøver ikke at hedde erhvervsskoler 
 
deres ry [erhvervsskolerne] bliver farvet af hvad folk har oplevet på en 
anden erhvervsskole 200 meter væk, der ikke fungerer. Og de der ledelser 
på erhvervsskoler er også forskellige, de faglige udvalg og om det 
fungerer. Og jeg tror det kan være en af udfordringer, som man ikke rigtig 
har haft lyst til at tale om, det er jo, at niveauet er for svingende fra 
erhvervsskole til erhvervsskole. 
 
Man kan også se det, hvis der så er nogle af de unge, der har fundet ud af, 
at de gider ikke være på Nykøbing Falster, fordi der er nogen som siger 
det fungerer ikke. Jamen så ryger de afsted. De næste de undersøger det 
slet ikke, de ryger bare med. Så er toget bare kørt, og så skal man ikke 
miste sine venner, nu hvor de er taget afsted. Men kan jeg jo se det her 
med at man også er begyndt på det her med, at man bygger campusser. I 
starten var jeg sådan, hvorfor tror problemet på løsningen er, at så bygger 
vi noget nyt. Men jeg kan godt se, at man begynder at sige, at vi prøver at 
lægge gymnasier og erhvervsskoler sammen, så man har de her 
studiemiljøer sammen. Det kan godt være du gerne vil være sammen med 
dine venner, men det betyder ikke, i behøver at læse det samme. […] Jeg 
begynder at se mening med, at vi begynder at blande de her, fordi når vi 
så kommer ud på den anden side, får man måske også et arbejdsmarked, 
hvor man er vant til at arbejde side om side. 
 
Jamen det gør jeg ved, at vi ser det her lærlingeproblem. Det kan være 
rigtig svært at gennemskue hvad er det for en kommunikation, der er. 
Nogen siger så at de kan ikke kan få lærlinge, og lærlinge siger at de ikke 
kan få praktikpladser, og nogen siger kvaliteten af de lærlinge de får, er 
elendige. Og nogen siger det er for dyrt at have dem. Jeg oplever at der er 
en hel masse udsagn, det er ekstremt mudret at finde ud af hvad er den 
reelle problemstilling i det her.  
 
jeg oplever at kommunikationen mellem erhvervsskolerne og 
virksomhederne, den går også på pegefingre. Ligesom vi peger fingre i 
samfundet af hinanden, når vi så næste skridt hvor de skulle hænge 
sammen, så peger erhvervsskolerne og virksomhederne også fingre af 
hinanden. 
 
jeg fik et chok, da jeg fandt ud af hvor kort tid, de nogen gange kan 
ansætte, hvor usikre deres forløb er. […] men det her med at man som 
lærling har de her korttidsaftaler, ind og på skolen og ud igen, og du ved 
ikke om du har en uddannelse at falde tilbage på. Det må på en eller 
anden måde også gøre noget ved ens lyst til at vælge det her. 
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Jeg oplever i hvert fald udfordringen i min dagligdag på den måde, at man 
ikke er parat til at engagere sig. […] jeg kan godt se at der er et eller andet 
i vores uddannelsessystem, at det her med at tage lærlinge er jo en 
investering, det er fandme også risikoinvestering. Men det hjælper bare 
ikke nogen af de lærlinge, der står og har det her enormt usikre 
uddannelsesforløb foran sig. 
 
det ser jeg i hvert fald som en udfordring, at de her lærlinge ikke er sikret 
godt nok i de her uddannelsesaftaler. 
 
Prøv at tænk på hvis man skulle lægge sin dagligdag om for tre måneder. 

Man skal jo måske købe en bil, det er sgu ret vildt.  

 

Informant Tiltag for at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelser 

Jan 
Kleemann 

Jamen vi har gjort rigtig, rigtig, rigtig mange ting gennem tiden, og vi har 
prøvet alt muligt af uden faktisk helt at være sikker på, hvad det er, der 
virker. Og selvfølgelig har vi også gjort nogle ting, hvor vi kunne se, at det 
har haft en positiv effekt, men det er bare kortvarigt typisk. Og jeg tror 
også, altså. Fejlen er måske, at vi tror, at vi kan tage alle over en kam, men 
det er helt individuelt, hvert enkelt individ vælger ud fra egne erfaringer. 
Vi ser dem mere som store klumper. Så det tror jeg måske er en af 
udfordringerne. Jamen vi har lavet, vi laver brobygningsforløb, lige nu 
arbejder vi på at komme mere ind på folkeskolerne. Altså folkeskolerne de 
har jo noget, der hedder Åben skole, som er lavet for, at man kan trække 
virksomheder ind, altså det kunne være en murermester, der kom ind og 
fortalte klassen om, hvad hans arbejde var, det er jo typisk en far til en af 
eleverne eller sådan noget. Det er en del af den nye folkeskolereform, og 
det samarbejder vi jo med folkeskolerne omkring. Også at lave deres 
undervisning mere praksisorienteret. Altså og det er den store udfordring, 
for de undervisere, man har på folkeskolen, det er en kæmpe udfordring, 
de har kæmpe udfordring med at sætte sig væk fra den der, de har jo også 
kommet igennem en gymnasial uddannelse. Taget en læreruddannelse, 
som alt sammen ligner hinanden, og har indsigten i, hvad vi i grunden går 
og gør. Det har de ikke. Altså eksempelvis at skulle lave 
matematikundervisning mere praksisorienteret - det er en kæmpe 
udfordring for dem. For de ser det som en teori og ikke noget, man skal 
bruge i praksis. Og vi har den modsatte opfattelse. 
 
Så den er vi også kommet lidt i en klemme omkring. Men vi laver en del 
forsøg med at samarbejde med grund- og folkeskolen omkring at komme 
ud i skolerne, og eleverne kommer ud til os og ser. Og der gives jo 
introduktionsforløb, altså brobygning for 8. klasse, hvor de kan vælge 
nogle forskellige fag, de gerne vil have. Og så gives der brobygning i 9. og 
10. klasse, hvor man kan komme ud på et fag i en hel uge ad gangen. 
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Ja, og gøre opmærksom på, hvad er det i grunden for noget? Hvordan er 
undervisningen hos os? Altså alt vores undervisning er jo meget 
projektorienteret, hvor teori og praksis de hænger sammen i nogle 
projekter. 
 
Alle 8. klasse, ja det hedder introduktionsforløb, og da præsenterer vi jo 
lidt om, der prøver de jo så noget af det. Nogle prøver f.eks. at stå ovre i 
køkkenet og lave en ret, og andre de laver måske en bordskåner inde i ved 
tømrerne, eller ja de laver. […] Og så går man selvfølgelig en runde og 
præsenterer tingene osv. Så vi er sikre på, på et eller andet tidspunkt at 
have fat i alle. Men ellers så har vi også noget, der hedder Folkeskole 
Skills. Der tager vi ud sammen med handelsskolen og social- og 
sundhedsskolen, det er jo alle erhvervsuddannelser. Der tager vi ud, og så 
laver vi sådan nogle konkurrencer. Og dem som så vinder konkurrencen, 
de er så med til det der DM i Skills, som I sikkert har hørt om. Som jo er en 
gang om året. Der kører de sådan en landsdækkende konkurrence for alle 
folkeskoler om at vinde det der forløb. Og der er de uge og prøve at lave. 
Så prøver de f.eks. at sætte dæk på en bil. Og så går det hele på tid og 
sådan noget. Så det er sådan konkurrence. Og der har vi også kontakt med 
samtlige, måske i hvert fald 90% af eleverne har vi kontakt med. Og der 
prøver vi selvfølgelig at sælge os bedst muligt. 
 
Det gør vi [benytter annoncer og brochurer. Vi har en, vi har tre ansat i 
vores marketingsafdeling. Kommunikationsafdeling hedder det hos os. 
Der har vi tre ansat, som laver det. Så får vi jo nogle gange materialer 
lavet ude ved en altså produceret fra private. 
 
Ja, til dels er der jo noget, der bliver udviklet centralt fra [materialer om 
erhvervsuddannelsen]. Så er det jo typisk ikke noget, så er det noget, så 
kan vi købe de materialer i stedet for, og det dækker så f.eks. så, hvis man 
skal fortælle, hvad bygge- og anlægsuddannelserne er, eller 
tømreruddannelsen, så er det noget, der bliver udviklet sådan generelt for 
landet, og så ligger de jo ude på Uddannelsesvejledningens kontor. Det er 
dem, som de så har. De brochurer har vi selvfølgelig også liggende for 
dem, som kommer ind fra gaden, men ellers så synes jeg, at vi reklamerer 
nok mest for os selv, for vi er jo også i konkurrence med vores kollegaer, 
må vi sige. 
 
Vi har jo f.eks. på vores hjemmeside tror jeg der ligger, at man kan gå ind 
og finde nogle elever, der står og fortæller om deres uddannelse osv., og 
dem lægger vi også ud på Facebook og andre medier. Det bruger vi rigtig 
meget i dag faktisk. 
 
Det andet det ligger jo, ligesom vi har også biografreklamer, hvor der er 
nogle elever, der stiller sig frem. 
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Hvad gør vi i grunden over for forældrene? Jamen vi har jo sådan nogle 
informationsmøder, inden de starter, hvor vi fortæller om, hvad indholdet 
er i de forskellige uddannelser osv., så på den måde. Og så har vi jo 
selvfølgelig noget forældrekontakt, når de er startet hos os. Men meget af 
vores materiale henvender sig også til mor. Fordi - ja det sige jo, at det er 
moderen, der er meget med til at bestemme, hvad de unge vælger. Om 
det bare er en fornemmelse, og det så bare er blevet italesat på den 
måde, det ved jeg faktisk ikke helt, fordi den, det er ikke helt sikkert, at 
det altid er sådan. Det er i hvert fald ikke altid sådan med alle de elever, 
der vælger ved os, der tror jeg også nogle gange, jamen hvis faderen er 
mekaniker, så kan sønnen også se sig selv i sådan et job. Men man ser sig 
ikke så lidt at blive mekaniker, hvis ens far er læge vel. 
 
[…] og så har vi selvfølgelig Åbent hus og sådan noget. 
 

Kathrine 
Ekelund 

Vi har købt det her hus på Bornholm, som er fuldstændig nedslidt, og 
skulle det renoveres. Men det vi har gjort, det er vi har sat … Selvfølgelig 
er det, det konkrete byggeriprojekt men det er meningen at når det er 
færdigt, det er jo et hus vi beholder, og laver til et sted hvor man kan 
komme og bo. Man kan overnatte der, og holde kurser vi vil også gerne 
have noget undervisning og galleri omkring det. Men det der sådan er i 
det, det er at vi bruger enormt meget tid på at tale om 1 – at vi skal lave 
godt håndværk. Men især det her med hvordan skal vi fremadrettet 
arbejde sammen i fagene. Dvs. først har vi haft de arkitektstuderende på 
til at gennemgå huset, og de konservatorstuderende, og så har vi 
ingeniørerne på. Og så kommer lærlingene på, og det vi har været meget 
specifikke på, det er at vi ikke har gjort, som man går tit, at så er de på, og 
så afslutter de, og så er de på. Vi tager hele tiden dem så er på, og så 
trækker vi dem med videre og sørger for at hele det her med at blive 
bedre til at arbejde sammen og tale sammen. […] Man snakker meget om 
helhedssynet, at vi skal være bedre til at blive tværfaglige, og når vi 
bygger huse skal tømrer, murer og elektriker arbejde sammen. Men vi 
løfter det et lag mere op og siger jamen det fint med akademiske 
uddannelser, ingeniører og arkitekter, de skal alle sammen, 
konservatorerne, de skal alle sammen, fordi vi gerne vil opløse det her 
paradigme, at vi skelner mellem akademiske og erhvervsuddannelser. 
 
Så lærlingenes hus handler ikke så meget kun om at skabe noget for 
lærlinge, det handler om at få skabt det her fælles byggeunivers, der gør 
at vi holder op med at værdisætte om du kommer fra en akademisk 
uddannelse. […] vi prøver at bakke folk sammen, og vi skal brudt de her 
barrierer ned både mellem fagene, men også de her uddannelseslag. Og 
det har vi sat vildt penge og flere år af til. og så har vi søgt både hos 
boligfonden, Real Dania, Coop (?) osv. Om penge fordi det er pisse dyrt. 
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Men også fordi de mennesker der sidder i det, er jo folk der sidder også 
på de forskellige – Real Dania er forholdsvist arkitekter, vi mangler 
bevaringshåndværkere … så vi prøver at vi ligesom på ledelse og 
styringsniveau laver arbejdsgrupper, så blander vi også og har taget en 
masse virksomhedsejere ind og håndværksejere i de her grupper, så det 
ikke kun er på det operationelle plan det her projekt er, men også det her 
ledelses og strategiske niveau, hvordan bliver vi ved med hele tiden at 
sørge for at de her mennesker lærer hinanden at kende. 
 
der er kommet en generation hvor det at være håndværker, det er noget 

kreativt, og det appellere til nogen af dem som ellers ville have gået fx 

filmskolen, medievidenskab eller litteraturvidenskab for ti år siden, som 

kan se en fortælling eller en wow, specielt bæredygtighedsbegrebet. Der 

kan man godt se, at nogen af de indsatser, hvor man har brandet det lidt 

alternativt, der kommer en ny type, der gerne vil være håndværker, som 

har noget mellem ørerne […] Og så er der den store kasse, hvor det bare 

fortsætter sådan her, hvor man tænker, at det ændrer sig aldrig. Jeg synes 

ens optimisme eller måde at forstå det på, er hvem har jeg mødt i dag. […] 

Så jeg tør ikke sige andet end at jeg synes det er en skrøbelig udvikling, 

men den er der.  

 

Vi prøver om vi kan gribe ind i en tidlig indsats, inden fordommene 

begynder at komme. Fordi de der brobygningsforløb, der kommer i 8., 9., 

10. klasse, der er det allerede ved at være for sent, der er de allerede 

præget. Nu ved vi så godt at 8. og 9. klasserne er dem der kommer på 

lejrskolerne, men kunne vi på en eller anden måde begynde også at lave 

inspirationsmateriale, som man kunne downloade tidligere. 

 

At man vil kunne gå ind på det her, huset, sige hey selvom i ikke skal 

derover i år, her er noget materiale i kan arbejde med, hvordan kan i se på 

det her håndværk, sådan så en ting er hvordan de fysisk tager derover, 

men så også være nogen der måske ikke skal derover, som kan få del i 

det. Men ellers er det meningen, at når de tager derover, at vi får 

samarbejdet på sigt med de andre forskellige aktører, så det bliver del af 

en samlet oplevelsespakke. Det er der er rigtigt sjovt, så kunne de lære 

om materialer på Bornholms museum eller andre historieundervisning, 

sådan så vi igen kommer til at sige, hvordan kan det at snakke om 

håndværk passe ind i den generelle måde at tale om fag, og alle de andre 

ting vi taler om. 
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Bornholm vil jo gerne være den her arts and craft region, hvor de taler om 

kunsthåndværk. Så hvordan kan vi løfte op og tale om materialer og 

metoder, så vi ikke taler i fag. 

 

Vi vil gerne tale om håndværk, teknik og materiale, og måde at være på. 

Så kan de selv efterhånden få de der labels væk. Så de får egentlig mere 

en viden om alt muligt, der skal til for, at hvordan arbejder vi med 

håndværk i dagligdagen, og så kan de vælge deres fag. Det er en ret stor 

ambition. Det kræver at der er flere andre der vil samarbejde, men den 

måde vi kommer til at formidle det på, det er at det skal være en del af en 

oplevelse, når man tager på Bornholm. 

 

alle der sådan set sidder på en eller anden måde i Dansk Håndværks 

organisation, sidder med nogle områder hvor der er netværk, 

klyngedannelser og brancher […] På trods af at vi er en meget lille 

organisation, så er vi rimelig fremme skoene på at sidde med de rigtige 

steder. 

 

(om de tænker forældrene ind)  

Nej. Grunden til det er fordi at vores medlemmer er virksomheder. […] vi 

videnssparer med alle dem der går direkte ud og gør det. Vi gør det ikke 

ganske enkelt fordi, det er ikke vores .. det er ikke dem vi har kontakten 

til.  

 

Til gengæld bruger vi rigtig meget nu med Lærlingenes hus at forklare 

vores medlemsvirksomheder, hvordan de skal gå næste skridt ud, og 

hvordan vi kan gøre det. og så samarbejder vi med netop de der 

erhvervsskoler og organisationer, og nogle af de der kampagner, det der 

dit barns fremtid. 

 

Og så er de [skolerne] ret gode til at have et netværk hvor de siger, vi 

kender faktisk nogle i Holbæk, så prøv at få fat i de her. 

jeg går sådan ret hard core ud på skolerne, til skolelederne og spørger om 

der er nogle af jeres lærere der kunne være interesseret i, at være med til 

det her. 

 

På det tidspunkt der regner jeg med at der går vi hard core ud med en 

eller anden kommunikationsindsats. […] Og det skal være et tilbud til 

faget håndværk og design i folkeskolen, og der skal også være noget til 
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erhvervsskolerne. Dvs. der vil vi gå ud og lave en national indsats, og der 

skal vi finde ud af om bi skal lave den direkte eller i samarbejde med en 

organisation eller to, skal vi sætte os ned sammen med erhvervsskolerne 

forening, kunne det være fedt at vi lige går det her igennem sammen og 

tilretter det, og bliver sendt ud i samarbejde med jer.  

 

Det [undervisningsmaterialet] skal selvfølgelig tappe ind i bæredygtighed 

men det handler meget om, at det skal være praktisk faglighed 

 

der skal være nogle praktiske øvelser, hvor de kan lære at få sat 

matematik og nogle andre ting i spil omkring det. […] udgangspunktet skal 

være, at man skal producere noget håndværk ud fra det man har lært. 

 

det gælder om at lave et materiale hvor vi kan forsvare, hvorfor det er 

pisse vigtigt, at de laver det her, fordi de lærer det hele. Og igen det her 

med at det skal mening, at man faktisk bliver klog på mange måder ved at 

dyrke håndværk. 

 

Informant Primære interessenter 

Jan 
Kleemann 

Det er mange forskellige! Altså det er jo lige fra de lokale 
erhvervsdrivende betyder jo rigtig meget for os, for det er dem, vi skal 
skaffe arbejdskraft til, kan man sige. Det er jo en af vores missioner. Det 
er jo at skaffe arbejdskraft til lokalområdet. Og uddannet arbejdskraft vel 
og mærket. Så det er jo da en vigtig, en vigtig del. Men så har, men altså 
ellers, så er det jo fra de lokale politikere, som alle sammen, altså nu har 
vi fire borgmestre i vores område, de kæmper jo alle sammen for at få alle 
uddannelser til lige deres by. Og det har vi jo ikke befolkningsgrundlag til, 
så vi fordeler dem jo, så vi har noget i alle byer, kan man sige. Og er der jo 
landspolitikerne, altså i lige for nuværende er det jo Pernille Rosenkrantz 
Theil. 
 
Og så er der hele embedsværket, som jo sidder og understøtter deres 
arbejde, og som kommer med dekreter om, hvad skal vi lave af 
bekendtgørelser osv. Og så er det de faglige organisationer, som har rigtig 
meget at sige på sådan en uddannelsesinstitution som vores. Det er f.eks. 
Dansk Byggeri, Dansk Industri, ja 3F på den modsatte side osv. Altså de 
faglige organisationer for henholdsvis arbejdsgiver og arbejdstager. 
 
De faglige organisationer i landet udpeger så hver især - arbejdsgiversiden 
udpeger to i de lokale uddannelsesvalg, som jeg sidder som med i det 
lokale uddannelsesvalg. Der sidder jeg skolerepræsentant. Så sidder der 
to arbejdsgiverrepræsentanter. Altså hvis det nu var tømrerne, vi snakker 
om, så er det to tømrermestre, der sidder i det lokale uddannelsesvalg og 
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så to arbejdstagere. Altså to tømrersvende, som er udpeget af 3F. Altså 
fagforeningen. Og der sidder vi så, og de er så med til at styre, hvordan vi 
laver uddannelsen. Gør vi de rigtige ting, er vi med på noderne, får vi den 
sidste nye teknologi med ind i osv., opfylder vi i bund og grund de 
bekendtgørelser, ministeriet udsender? På den måde hænger det 
sammen. Og så er det jo selvfølgelig samarbejde med de, primært de 
kommunale folkeskoler. 
 
Jaja, det er klart [eleverne og medarbejdere er også vigtige interessenter. 
Jamen altså, det tror jeg så det gælder uanset, hvad man er for en 
uddannelsesinstitution, så skal man jo gøre, lave kvalitet ud af det. 
Kvalitetsundervisning bliver jo vigtigt. Ellers så mister du jo eleverne. Det 
kan vi tydeligt mærke. De gange, hvor vi har haft problemer med, f.eks. at 
vi har haft nogle, der har sagt op eller der har været sygdom og sådan 
noget, at vi ikke har kunnet skaffe en kvalificeret underviser, så går der 
ikke ret lang tid, så vælger de altså naboskolen i stedet for 
 

Kathrine 
Ekelund 

(mediernes rolle) Jamen det er jo helt håbløst. De kører jo bare det der 
sort hvid diskurs. […] det er uanset hvilken lejr, så bliver det produceret i 
en eller anden pressemeddelelse fra en eller anden lobbyorganisation 
 
Jeg synes de reproducerer de budskaber de får fuldstændig ukritisk. Og 
jeg synes ikke vi kommer videre 
 
Der er slet ikke de der konstruktive forholdelser og refleksionsniveauer. 
De er blevet bedre til det …  
 
Men der er ikke nogen med erhvervsuddannelserne og hvordan skaber vi 
de dygtige håndværkere. Fuldstændig fraværende. Og når det endelig 
kommer, så peger vi fingre […] Jeg synes medierne forholder sig alt for 
uinteressant til kerneproblematikken. De har et kæmpe stort ansvar for, 
at vi kommer videre i den her debat.   
 
Det er nemlig bare en kampplads for faglige og politiske ideologier. Der er 
ikke nogen fra gymnasiet, der bliver fanget i det der politiske landskab, de 
får lov til at vælge, de vælger gymnasiet for der får man lov til at være i 
fred. 
 
Eller også taler man forfærdeligt arbejdsmiljø, du bliver nedslidt som 
håndværker. Så er det måske bare LO eller 3F der bare lige skal nakke 
nogen i den her periode, og så tror alle bare, at hvis du bliver håndværker, 
så er du invalid om 14 dage, og alle hader dig bare, og du får polske 
kollegaer og de er i øvrigt også dumme. 
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alt ender i sådan noget arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesretorik som 
bare er hjernedødsygt 
 
det i virkeligheden er dem der bestiller opgaverne, som siger vi vil have 
det på den her måde. Men jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle af 
de store, måske ikke journalister men deres chefer, der blev lidt bedre til 
at sige, vi skal have nogle mere nuanceret debatter, jeg kunne godt tænke 
mig, at der kom nogle flere refleksioner på det her. Jeg vil sige, det er ikke 
de enkelte journalister, men det er dem der sidder og prioriterer 
mediebilledet. Og det er i den grad også politikere der er ansvarlige for 
det, og det er jo fordi, at mange af dem, alt efter hvilken farve man har, 
på en eller anden måde bliver betalt og finansieret, støttet eller kommer 
af eller er selv fra erhvervs- eller faglige organisationer. 
 
Vi skal op på den strategiske kilde, det er simpelthen bestyrelser i 
bladhuse, chefredaktører og dem der tør tage de der snakke, og 
brancheorganisationer, der skal stå sammen om at gøre noget. 
 
Det er de hovedansvarlige [brancheorganisationer], for det er jo også dem 
der bestiller artiklerne, og har deres egen fagblade, og laver kronikker og 
artikler 
 
De [forældrene] er mere forvirrede end alle andre tilsammen synes jeg, 
fordi de i virkeligheden vil det bedste, og så er det man kommer til at lave 
de der sort hvid løsninger. Der er nogle mødre som er enormt bange for 
at deres børn, og fædre, ikke får noget der er godt nok. De kører bare i 
den grad ned af det trygge, det safe og det sikre. 
 
jeg oplever at forældrene er nok dem der i virkeligheden er mest 

konservative i deres valg, fordi de i virkeligheden er de mest usikre på, de 

er ikke særligt åbne.  

 

[om forældrene er uvidende] Ja meget.  

[Om man bør inddrage forældrene mere i processen] Ja. […] der var også 

den kampagne at det er mor der bestemmer det hele, men det var det jo 

ikke helt. Så jeg tror vi mangler en til far, og en til mor og far og til 

bedstefar. Vi mangler endnu flere af den slags kampagner, og vi kan gøre 

forældrene langt mere trygge i, at deres børn faktisk skal have lov til at 

kunne træffe deres eget valg. 

 

Informant Opfattelsen hos de forskellige interessenter 

Jan 
Kleemann 

Faktisk så synes jeg, at vi har fået rigtig god mediedækning de seneste år 
på, at det er stort set ikke en avis med respekt for sig selv, der ikke skriver, 
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at der er mangel på faglært arbejdskraft. Så det tror jeg ikke, at hvis man 
nogenlunde følger med i medierne, så kan man ikke undgå at bide mærke 
i det. At der er gode jobmuligheder eksempelvis. Altså man snakker om 
helt fra, nogle siger 35.000, man kommer til at mangle, helt op til nogle 
siger 75.000 og nogle siger 120.000 medarbejdere inden for de her 
brancher, som vi dækker. Så det synes jeg faktisk, at det er godt dækket i 
medierne. Problemstillingen er, at journalister har jo lige så lidt indsigt i 
vores fagområde som folkeskolelærerne har. Det er jo rigtig svært at 
sætte sig ind i. De kan godt komme ud og tage nogle billeder og forsøge at 
lave nogle interviews, men i bund og grund forstår de måske ikke 
sammenhængen altid og hvilke udfordringer det er at drive sådan en 
skole. Altså man kan jo ikke forestille sig en gymnasieklasse, som skulle 
have tre studenter til en prøve vel? Altså til en afsluttende prøve. Det har 
vi jo altså mange fag, som har tre elever, der skal til svendeprøve. Vi har 
selvfølgelig også store hold indenfor tømreruddannelsen f.eks., hvor det 
næste hold det er 32 på, men det minder jo bare, det er jo sådan alle 
gymnasieklasser er. Så der er jo også noget økonomisk i at drive sådan 
noget. 
 
Jeg tror, at der er en image-udfordring med, at det er flottere at blive 
læge, end det er at blive tømrer. Og så tror, at hvis man tager det generelt 
set over hele befolkningen, så er der stadigvæk et hierarki i det, og rigtig 
mange ønsker jo, altså, langt mere end da jeg var børn, ønsker forældre jo 
i dag, at deres børn skal blive til noget. Der er også meget mere fokus på 
at være, altså det kan vi jo se via Facebook og alt muligt andet, hvad man 
bruger, det er jo med at shine mest muligt. […] Og det er jo, og det er vi jo 
bare alle sammen blevet en del af, og det betyder jo noget, når man har 
det sådan, at man skal vælge uddannelse. Ej men så går man måske lige 
efter det, som man betragter som skridtet over. Og så tror jeg, at der er 
mange, der vil blive overrasket over, hvor meget håndværkere de sådan 
set tjener. For jeg tror også, at der er rigtig mange, der tænker, jamen det 
er også bedre lønnet. Det er også så hårdt. Og der gives jo super mange 
hjælpemidler i dag indenfor de fag, som vi repræsenterer, så det er ikke 
typisk hårdt. Og et knokkelarbejde som sådan. Det kan det selvfølgelig 
godt være, men det er sådan ikke generelt sådan det er længere. Men det 
tror jeg, det er en anderledes opfattelse, man har i den brede befolkning. 
Og det er en af vores udfordringer 
 
Jeg tror, at hvis du arbejder sådan et sted som hos os, så synes du jo godt 
om de ting. Det tror jeg helt sikkert. 
 
Jeg tror, at der er en stor del af faglig stolthed. Hvis man er håndværker, 
så er man virkelig stolt af sit fag, og det kan vi også se, at rigtig mange af 
dem går jo faktisk, selvom de er underviser, så går de også i arbejdstøj fra 
deres fag. 
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dem som først er kommet rigtig godt i gang, jeg tror også, at de bliver jo 
også fagligt stolte. Så det er, jeg er ret sikker på, at hvis man først er, har 
valgt det, så er man stolt af sit fag. Altså. Og det tror jeg er lidt lige gyldigt, 
om du er sygeplejerske eller om du er mekaniker eller om du er 
automatikfagtekniker, eller hvad det nu kunne være. Altså vi har 29 
uddannelsesretninger hos os. 29 forskellige fag, så det er lige gyldigt, 
hvilke af dem, beklædningshåndværker, skrædder i gamle dage, så er du 
bare stolt af det, og så er det jo det, din interesse er. Altså så er det båret 
af design og sådan noget. Tøj og hvad ved jeg. Sådan er det også, hvis du 
er tømrer og kravler rundt, så kan du lide at se, det der at skabe noget. 
Det er jo synligt, man opnår hele tiden. Det er jo ikke en rapport, som 
bliver lagt i en skuffe, når man har været til eksamen. Det bliver jo 
stående. 
 
Det er der i hvert fald nogle, der skal [forsvare sit valg af erhvervsskole], 
for det har vi hørt om, at der er nogle, der har valgt, de har fået at vide af 
deres folkeskolelærer, at ej men er du sikker på, at du ikke skal på 
gymnasiet, for du er jo så dygtig. Nej, jeg vil gerne der. Jeg vil gerne være 
håndværker. Og så skal de efterfølgende også forsvare, hvorfor de ikke 
valgte gymnasiet. Det er der nogle, der har. Specielt dem, som klarer sig 
rigtig godt i grundskolen. 
 
For os er det jo skidt, og jeg synes, at det er helt håbløst, for de siger jo 
lidt om, hvis man er den. Dem de skal forsvare det overfor, det siger jo lidt 
om deres holdning til det altså. De synes jo lige præcis, at det er flottere 
at blive det ene end det andet. 
 
Jeg tror, at det er lidt ligesom sådan generelt i, jeg tror sådan set, at der er 
nogle, der tager hatten af for, at der er nogle, der vælger, selv nogle, der 
går på gymnasiet, nå men det er da fedt, at ham der han vil være tømrer, 
men jeg tror, at hvis man ser generelt på det, så tror jeg, at de ser sig selv 
som de lidt bedre. Lidt klogere. Lidt mere fede. Lidt mere af det hele. 
 
Vi gør jo rigtig meget ud af, når det er nogle, der klarer sig godt og får 
medaljer eller vinder nogle konkurrencer af det ene og det andet. Altså 
om det så er vores kokkeelever, der vinder en eller anden 
kokkekonkurrence […] så præsenterer vi jo det, og det får vi jo i aviserne, 
det får vi jo fra alle medier, skriver selv i vores kommunikationsafdeling er 
der ansat en journalist. Så laver hun jo nogle indslag, hun prøver at få ud 
alle mulige steder. Hun prøver på at trække de regionale TV-stationer, 
altså TV Syd i vores tilfælde, ned på skolen og præsentere det, for at løfte 
vores image. Så… Hun gør jo alt for at fortælle om vores succeser. 
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Og den anden del er jo selvfølgelig, at vi hele tiden skal have høj kvalitet i 
vores uddannelser. Har mange undervisningslektioner f.eks. osv. Det 
bruger vi jo rigtig mange af vores økonomiske ressourcer på, fordi vi skal 
levere kvalitet. Fordi at ellers så bliver vi fravalgt, og så er det jo skidt. Vi 
har ikke plads til, at der er rigtig mange, der går kritisk ud fra vores skole 
og siger, jamen det var også bare elendigt at være der. 
 
Jamen altså jeg synes, at der er stor forskel på. Overfor de unge, der skal 
vi jo være, at det er karriere, de karrieremuligheder, der er her. Altså fordi 
man vælger at blive tømrer er det ikke sikkert, at man skal være tømrer 
resten af livet. Så kan man måske vælge at blive arkitekt bagefter. Måske 
bliver man en bedre arkitekt af at være startet med at være tømrer i 
stedet for at være student. Og det tror jeg, at rigtig mange håndværkere 
kan nikke til og sige den arkitekt, de samarbejder med, der selv har en 
faglært uddannelse, har bedre indsigt i, hvad der kan lade sige gøre, og 
hvad der ikke kan lade sig gøre, som den der har siddet og bare læst sig til 
det. Så det der med karrieremulighederne. Det tror jeg er en vigtig del 
overfor dem i udskolingen. Samfundet generelt, der synes jeg, at det er 
det der med anerkendelse af, ja altså hvis der ikke var nogle VVS’er, så 
måtte du altså sidde ude i skoven og skide for at sige det, som det er altså. 
Det er mere den der, hvor afhængig man er, og hvorfor er det lige, at 
revisoren, advokaten skal have 12, 14, 1500 kr. i timen, og håndværkeren 
skal have 500? Altså der er der heller ikke noget, men det ændrer sig jo, 
for jo færre håndværkere, der er, jo højere bliver prisen også på dem jo 
altså, men den der anerkendelse af, at vi har altså nogle, lige nu er det jo 
rigtig godt at se, hvor anerkendt social- og sundhedshjælperne bliver, 
hvor sygeplejerskerne, hvor lægerne bliver i den her tid, fordi der kommer 
100% fokus på de her arbejdsopgaver, de leverer, og vi er allesammen 
afhængige af det. Så det skulle jo helst ikke sådan en krise til for at vise, at 
vi nu kan håndværkerne ikke komme ud længere. Nu kommer de ikke ud 
til jer, jamen så kan du lige pludseligt, så har du ikke vand i vandhanen, 
eller det regner ned gennem taget eller dit køkken bliver ikke sat op eller. 
 
Min opfattelse er i hvert fald, at når man taler med, og det kan også 
gælde med jer, altså når man lige ser jeres ansigter, når jeg fortæller det 
der med at skabe noget, så åbner I lige øjnene lidt ekstra. Det tror jeg 
faktisk, at der er rigtig mange, der gør. Man kan godt se det der med at 
skabe noget, det er lidt fedt. […] Så det der med at skabe noget, det tror 
jeg faktisk rykker noget, og det kan jeg også se, når vi snakker med unge 
mennesker. 
 

Kathrine 
Ekelund 

Alle byggeprojekter er jo et projekt, i virkeligheden har håndværkerne en 

helt anden og ret sej tilgang til, og deres hverdag er omskiftelig og de taler 

altid om de her ord i ansøgninger til akademikere, at du skal være 

fleksibel, omstillingsparat og alt muligt andet. Det kunne man jo lære af 
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håndværkerne, de ved aldrig, hvad de møder ind til. sådan nogle 

kvaliteter som vi glemmer måske lidt at tale om. Det ville være nogle af de 

buzzwords vi sætter på, hey i snakker meget om at vi skal være kreative 

og løse kompleksitet – nå men så skal i da lave håndværk.  

 

Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at der kom en oplysningskampagne, 

der ikke hele tiden sagde, at vi har så travlt, så skynd dig at træffe et valg, 

fordi så er det truffet. Tag det roligt fordi din søn gerne vil blive 

produktions et eller andet, det betyder ikke han ikke kan blive ingeniør 

som 40-årig. […] Vi kan uddanne os på mange måder, der skal være en 

generation af forældre, der skal til at forstå, at var man noget, så var man 

i 35 år på samme arbejdsplads og gik på efterløn. Alle de der ting de 

eksisterer ikke længere for os. Så derfor er vi også nødt til at uddanne os 

på anden måde, for at kunne holde til det. 

 

(opfattelsen hos de unge) Jeg tror ikke der er det store prestige. Nogen 

gør det fordi det har deres forældre gjort, men overordnet tror jeg ikke 

det har noget særligt godt ry. […] Så er der måske nogen, der gerne vil 

være håndværker, men de lidt og skammer sig over det indtil de er blevet 

det, og så er de ude i virksomheden hvor alle er som man plejer. Så når 

man står og er ung, og skal i gang, så tror jeg ikke det bliver opfattet 

generelt særligt positivt. De er ikke stolte, når de går derhen.  

 

jeg tror der er flere håndværkere der er glade for deres job end man tror. 

Men de unge, de starter ikke stolte på den skole, det er ikke det jeg 

oplever. 

 

(den optimale opfattelse) At vi slet ikke brugte begrebet 

erhvervsuddannelse, men bare sagde uddannelse. Jeg ville ønske at vi 

bare snakkede uddannelse. Ikke gymnasie og erhverv, det kunne bare 

være så vigtigt, at der ikke var noget label. Jeg kunne godt tænke mig at 

blive tømrer, jeg kunne godt tænke mig at blive ingeniør, jeg kunne godt 

tænke mig at blive tandlæge – at vi simpelthen ikke brugte ordene 

akademisk og erhvervs. Det ville være min drøm. Bare en uddannelse. 

 

(om dansk håndværk arbejder i den retning) Fuldstændig. Det er helt 

klart, det er meget bevidst.  
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når de alle sammen bliver presset i de her valg, så synes jeg faktisk at det 

er fedt for dem, at de skal vide, at de her muligheder der er som 

håndværker, er ret store. Fordi du kan både blive privat ansat, du kan 

blive offentligt ansat, du kan blive ansat som rådgiver, fordi du er 

håndværker. Du behøver faktisk ikke gå ud og være praktisk. 

 

vi er ikke så vilde med det her med at det er de kloge hænder, vi vil gerne 

have at vi slet ikke begynder at dele i hvor er det, det sidder henne. Det 

her med at have, hvis man vælger en erhvervsuddannelse, så får du en 

håndværksmæssig viden. Du lærer at udføre den, men du lærer også en 

hel masse om hvad den kan. […] Det her med at fokusere på alle de 

muligheder der er, så det ikke kun handler om at stå, det der stereotype 

billede, at du står på Storebæltsbroen og banker sammen med alle 

polakkerne. 

 

Ja og snakke om den frihed der er, så kan du lave en virksomhed, du kan 

også blive ansat på en byggeplads, du kan også … det er fandme en fed 

pallette.     

 

kunne vi på en eller anden måde prøve at snakke fag og uddannelser og 
ikke … Det er en af de strategier, som blev lagt ned, at vi skal have flyttet 
på det der uddannelsesparadigme. 
 

Det er ikke fordi jeg ikke vil sige erhvervsuddannelse, jeg synes bare det er 

bedre at sige, jeg er ved at uddanne mig til håndværker. Eller hvad for et 

fag, det er man gør. Så får vi ikke lavet de der kedelige prædikater, for vi 

kommer sgu aldrig af med den der klang for erhvervs og faglært. 

 

Informant Opfattelse af uvidenhed  

Jan 
Kleemann 

Ja, det tænker jeg lidt [en generel uvidenhed], og plus, at der er 
karrieremulighederne. 
 
Altså hvis man skal sammenligne med før i tiden. Altså min far var jo 
møbelsnedker. Jeg vidste sgu godt, jeg prøvede faktisk at være med af og 
til nede på det der værksted, han stod på og lavede møbler og 
producerede møbler, så jeg fik jo en indsigt i. Det gør man reelt ikke i dag. 
 
Altså de der karrierevalgsmuligheder. Det er ikke endegyldigt. Det er ret få 
af os, der vælger et job og bliver i det resten af livet. Det er jo langt de 
fleste i befolkningen uanset, hvad du så uddanner dig til, så kører du, så 
går du over og får andre jobs og skifter jobs osv. 
 



 398/399 

Vi laver rigtig meget med at lave vores egne gymnasiefester. Altså lave 
vores egne fester osv. Men når en elev så er ude i en virksomhed i den 
periode, de er måske et halvt år ude i den virksomhed, inden de skal på 
skole igen, så i den periode, de er ude i den virksomhed, der kommer de 
ikke ind til den fest osv., så der er, det er sværere at have det 
sammenhold, når man er på en, hvad kalder man det, en 
vækstuddannelse. Altså skifter mellem virksomhed og skole kontra at 
være tre år samlet i en klasse. 
 
Vores gymnasium har jo selvfølgelig også gymnasiefest, og der er EUD-
eleverne også inviteret med, og de holder det også sammen. Og det er 
også rigtig, rigtig fine fester, men det tror jeg ikke, at det er alle, der 
faktisk ved. Man snakker om gymnasiefester, man snakker ikke om EUD-
fester. 
 
Det tror jeg, at du har ret i [at der er et indtryk af et lavt fagligt niveau på 
erhvervsskolerne]. At det er lige ind til, at man starter jo. Så finder man ud 
af, hov det er sgu svært. Vi har altså også, vi har også haft store 
frafaldstal, og det er jo også, fordi de er nogle, det er for svært for. 
 
Ja, det er jo [en udbredt misforståelse], fordi der er forskellige faglige 
krav, men det er selvfølgelig, det kan lige så godt være nogle af de 
praktiske fag, altså konstruktionslære f.eks., så det er der udfordringerne 
ligger, som det kan være på det boglige. 
 
Det tror jeg faktisk også, at man nogle gange gør [lægger vægt på det 
faglige miljø], men man er jo også bange for at skræmme folk væk. Altså 
at sige at tage det op på en piedestal, så folk tror, at det kan de ikke opnå. 
Det kan jeg ikke, det er nok for svært for mig, jeg har jo ikke skulle vise 
nogensinde, at jeg kan noget med, at jeg har nogle praktiske kundskaber, 
kvalifikationer. Det har du jo helt klart på de boglige, fordi det er det, 
folkeskolen går ud på. 
 
Når man er ude og se DM i Skills og VM i Skills, og hvad der ellers findes, 
så ser man jo virkelig, så bliver man virkelig imponeret, hvad man kan. 
Det, tror jeg da, er en øjenåbner for mange. Det er lige før, at det burde 
alle jo forbi. 
 
Det så vi dengang, hvor det virkelig blev italesat, at der var mangel på 
lærepladserne. Der var rigtig meget i medierne hele tiden den udfordring 
der. Og der skriger også lidt til himlen, at vi har nogle, der er i 
skolepraktik, fordi de ikke kan finde en læreplads, og så står de faglige 
organisationer og siger, at om ganske få år, der mangler vi fra 35 og op til 
120.000 faglærte. Så det er sådan lidt modsatrettet, men det giver bare. 
Det er også bare. Hvis du nu tager tre år på gymnasiet, så skal du ikke 
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tænke over de næste tre år, men her står du, så skal du ud og finde en 
læreplads. Altså vi kender ikke rigtig nogle, så det tror jeg, at der er nogle, 
der i hvert fald også forældre, der bliver lidt skræmt over, at det ikke er så 
let at finde en plads til deres børn. 
 
For langt de fleste er det ikke noget problem at finde en læreplads. Og det 
skal vi jo være gode nok til hele tiden at synliggøre. Men så bliver vi 
engang imellem skudt lidt tilbage ved, at der så er nogle, der kommer i 
pressen, fordi de ikke har kunnet finde en osv. 
 
Vi kan jo se, at f.eks. vores datamatiker, datauddannelsen, den er vildt 
søgt af rigtig mange, fordi der er rigtig mange unge, måske den største del 
er drenge, som sidder rigtig meget bag en computer og synes, at det 
kunne være sjovt at arbejde med resten af dagene. Så det er der virkelig 
søgning på, men det er jo fordi, og det jo, de kigger ikke så meget på nogle 
alternativer, f.eks. at blive automatiktekniker eller blive murer eller blive 
hvad ved jeg. Altså som et alternativ for den anden erhvervsuddannelse, 
fordi de er lidt skræmt. Jamen det er garanteret hårdt og… Så vi har i 
hvert fald en opgave i at sige, jamen man bliver ikke, man bliver i dag ikke 
slidt op af at være håndværker. 
 
Der er udfordringer ved en butiksansat eller social- og sundhedsassistent, 
det tror jeg lidt. Altså det kunne godt være, men faktisk. Jeg ved, at social- 
og sundhedsassistent, de får ikke den højeste løn i hvert fald, men 
butiksansat, der ved jeg faktisk ikke engang, hvad niveauet ligger på, men 
der er jo rigtig mange af de fag, som vi har, jamen der får man jo, mange 
har jo 35.000 om måneden, og ovre i jeres område, der har de jo endnu 
mere. Der er jo også geografisk forskel på lønninger. Det er der jo inde for 
alle fag. Også inden for vores fag, men det er rigtig mange, der for 200 kr. 
i timen. 
 

Kathrine 
Ekelund 

Det at du er dårlig bogligt, er jo ingen garanti for at du bliver en god 
håndværker. Det er jo nærmest som om, at hvis du virkelig var dårlig i 
skolen, stinkende dygtig med dine hænder, så hænger det jo ikke 
sammen. 
 
du kan blive en skodhåndværker, men du kan også blive en 
skodakademiker. Det gælder bare om at blive pisse dygtig, til det du kan. 

 

 


