
Mit barn skal
vælge uddannelse
– hvad kan jeg gøre?

Hvilke overvejelser har dit barn 
om uddannelse og job? Dit barns 
uddannelsesvalg er påvirket af dit 
barns egne forventninger, erfaringer 
og interesser, men også af dig som 
forælder. Med denne folder kan du 
støtte dit barn i overvejelserne og I 
kan sammen blive klogere på, hvad 
der er vigtigt, når der skal vælges 
uddannelse eller job. 

I denne folder giver vi dig nogle 
opmærksomhedspunkter,  
temaer og spørgsmål omkring 
uddannelse og job samt et 
uddannelsesoverblik.

FORÆLDRE



Når dit barn skal vælge uddannelse handler 
om mere end blot at træffe et valg. Det hand
ler også om, at dit barn gennem processen 
lærer sig selv bedre at kende, og bliver i stand 
til at reflektere over de oplevelser og erfa
ringer, der kommer undervejs. Børn påvirkes 
mange steder fra, men som forælder har du 
en helt særlig særlig rolle. Der er fem ting, 
du skal være opmærksom på, når I taler om 
udannelse og job derhjemme: 

• Det er en god idé at dit barn forholder sig 
undersøgende og nysgerrigt til forskellige 
uddannelser og ikke kun går i én retning. 
Nysgerrighed og åbenhed lærer desuden 
også dit barn ikke at være dømmende 
overfor kammeraters valg af uddannelse. 

• Som forælder er din opgave at støtte og 
bakke op, også selvom dit barn søger 
en vej, du ikke umiddelbart kan se det 
fornuftige i. Det er en proces, hvor dit barn 
har brug for at lære nye sider af sig selv at 
kende. Derfor bør jeres snak også handle 
om interesser og drømme. 

• I dag er uddannelsessystemet givetvis 
ikke det samme som dengang du skulle 
træffe dit valg. Derfor kan din viden på om
rådet være mangelfuld. Deltag i forældre
møder, hvor du kan møde en lærer eller 

UUvejleder, der kan gøre dig klogere på 
uddannelsessystemet, og hvor du kan 
tale med andre forældre om eventuelle 
usikkerheder og erfaringer.  

• Forestillingen om fra starten at skulle 
lægge en snorlige plan for ungdomsud
dannelse, videreuddannelse og job kan 
gøre, at dit barn bliver nervøs for at træffe 
et forkert uddannelsesvalg. Fortæl om 
din egen vej igennem uddannelse og job 
eller spørg andre voksne i vennekredsen. 
Eksemplerne kan vise dit barn, at planen 
man lægger, kan ændre sig undervejs, og 
at man skal lære at tackle ændringerne. 

• Det er helt almindeligt, at dit barn kan 
være usikker på, hvad han/hun vil. Det 
betyder ikke, du skal komme med svaret, 
men at I kan være undersøgende sam
men, og f.eks. gå på opdagelse på uddan
nelsesguiden på nettet.

På næste side findes fire temaer og spørgs-
mål kan du lade dig inspirere af, når du taler 
med dit barn om uddannelse og job. Tema
erne kan understøtte de aktiviteter skolen og 
UUvejlederen sætter i gang. Vær opmærksom 
på at nogle af temaerne egner sig bedst til 8. 
og 9. klasse.

Til dig som forælder



#Interesser og drømme

Snakken om interesser og drømme kan være vigtig 
at have. Det kan hjælpe dit barn med at lære sig selv 
bedre at kende. Hvad drømmer dit barn om at blive? 
Hvad syntes dit barn er sjovt at lave? Spørgsmålene 
kan hjælpe dit barn med at blive klogere på, hvad der 
motiverer og interesserer dit barn.

• Hvad gør dig glad?
• Hvad kan du godt li’ at lave? 

 – Hvad er fælles for de ting du godt kan  
lide at lave?

• Hvad interesserer du dig for? 
• Har dine interesser noget at gøre med det,  

du drømmer om?
• Hvad tror du dine venner/forældre synes  

er dine stærke sider?
• Hvordan kunne du godt tænke dig dit liv så ud  

om 2, 5 eller 10 år?

#Uddannelse

Hvad ved du og dit barn om forskellige uddannelser? 
Hvad kan I blive klogere på sammen? Ved du noget, 
som dit barn ikke ved om en uddannelse, og omvendt? 
Vær nysgerrige sammen. Spørgsmålene kan hjælpe jer 
begge med at blive klogere på hvad I ved, eller mangler 
at vide om forskellige uddannelser. Brug evt. uddannel
sesoverblikket på bagsiden som inspiration.

• Hvilke fag kan du bedst/mindst lide i skolen?  
Hvorfor?

• Skriv så mange uddannelser ned I kan komme i 
tanke om. Tal bagefter om uddannelserne og find 
ud af, hvad man kan blive indenfor de forskellige 
uddannelser.

• Hvad er vigtig for dig i en uddannelse? 
 – Studielivet og kammeratskab?
 – Fagene?
 – At det er noget, du brænder for?
 – At det er let at få arbejde, når du er færdig?
 – … find selv på flere

• Hvilke ting tror du man skal være god til, for at blive/
for at læse til …? 

• Hvordan vil den perfekte uddannelse se ud for dig?

#Job

Det kan være svært at forestille sig, hvordan det bliver 
at komme ud og arbejde når man går i 7, 8 eller 9. klas
se. Hvilke jobs kender du og dit barn? Kender I en som 
har et job, dit barn er interesseret i? Vær nysgerrige 
sammen.

• Skriv så mange jobs ned I kan komme i tanke om. 
Tal bagefter om de forskellige jobs, der kunne 
interessere dit barn og find ud af, hvad der skal til 
for at få de jobs.

• Hvordan tror du det bliver at skulle arbejde?
• Hvad tænker du er vigtigt for dig, når du får et arbej

de?
 – At det er let at få et job?
 – Gode kollegaer?
 – At det er et spændende arbejde?
 – Løn?
 – Find selv på flere

• Lav sammen en liste over de voksne dit barn 
kender og deres jobfunktioner. Brug dem som 
inspirationskilder. Find på spørgsmål til den voksne 
omkring jobbet, uddannelsen, hvordan vedkom
mende er kommet dertil. 

#Brobygning og praktik

Var det noget for dig? Du skal være opmærksom på, at 
dit barn ikke nødvendigvis kan svare på dette spørgsmål. 
Brobygning og praktik er med til at give dit barn indblik i, 
og erfaring med forskellige uddannelser og jobs. Spørgs
målene kan hjælpe dit barn med at reflektere over den 
uddannelse, eller det job dit barn skal besøge eller har 
besøgt. 

Før besøget:
• Hvad ser du frem til ved dit/jeres besøg?
• Hvad kan du undersøge om det sted du skal besøge?
• Hvilke spørgsmål kunne du stille en lærer, studievejle

der eller medarbejder på det sted, du skal besøge, for 
at blive klogere på det, du gerne vil vide mere om? 

Efter besøget:
• Hvem har du mødt, og hvad hørte I om?
• Beskriv en situation fra besøget, som du husker 

særligt godt? Hvorfor husker du den særligt godt?
 – Fandt du ud af noget du ikke vidste?

• Hvordan tror du det vil være at gå på den uddan
nelse eller have det job?

• Hvordan passer det med de ting du syntes er vigtige?
• Hvilke fordele ser du det sted, du har besøgt? Og 

hvilke ulemper?
• Hvad kunne du godt tænker dig at vide mere om 

omkring den uddannelse/det job?



Job

Gymnasiale uddannelser

Videregående uddannelser

Erhvervsuddannelser EUX

Erhvervsuddannelser EUD

– STX

– HTX

– HHX

– HF

– Erhvervsakademi
– Universitet
– Etc.

– Fødevarer og jordbrug

– Kontor og handel

– Omsorg og sundhed

– Teknologi, byggeri og transport

9.  10. klasse


