SOCIAL PROFIL

BAROMETER
Søger

DE BEKRÆFTENDE

DE INDSAMLENDE

1

2

3

4

Enlig
forsørger

5
Den unges
karakterer

Alternativer
DE FASTLÅSTE

DE TILSTRÆKKELIGE

GEOGRAFI

1

2

3

4

5

forældres
ledighedsgrad
(lav-høj)

DE 5 VIGTIGSTE INDSIGTER
• Er oftest en pige, der mangler redskaber til at søge aktivt og reflekteret efter information

BEHAVIOUR WORT H SPREADING

Tvivler EUD/EUX’er bor i
de større byer og hovedstadsområdet i områder
der orienterer sig mod
gymnasiet.
I de lyse og mørke gule
kommuner er der flest
Tvivler EUD/EUX’er

• Anser gymnasium som førstevalget pga. af bedre socialt miljø og højere prestige
• Vælger erhvervsuddannelse fra fordi vennerne vælger gymnasiet til
• Har brug for personlig vejledning for at vælge erhvervsskolen og skal
overbevises om at erhvervsskolen ikke er et fravalg af muligheder
• Føler sig ret usikker i sit valg

TVIVLER EUD/EUX
Tvivler EUD/EUX’er kommer fra en familie
med baggrund i et håndværk eller med kort/
mellemlang videregående uddannelse. Det
er oftest en pige, der gerne vil fortsætte
med at gå i skole og lære på samme måde
som man gør i grundskolen. Ligger på
kanten til at kunne opfylde karakterkravet til
gymnasiet, Tvivleren forbinder gymnasium
med et bedre valg socialt og fagligt, men er
usikker på om han/hun kan opfylde kravene.
Har behov for vejledning og orienterer sig
mod EUX-alternativet.

ELEV, 8. KLASSE

Forældres
uddannelsesniveau

Tværgående og grundlæggende

FAKTORER
• Får information gennem
undervisning i skolen
• Påvirkes mest af
forældre – især moderen
• Søger sporadisk information via medier og
onlinekilder (zapper)

OPDATERES

SØGEPROCES
Jeg vil gerne i gymnasiet ligesom
mine venner, men mine karakterer
er måske ikke gode nok.

Forældres
indkomst

• Har svært ved at bevare
fokus

Der er ca. 27,7% Tvivler
EUD/EUX’er

OPDATERES

Kernefamilie

PÅVIRKNINGER

• Kan ikke overskue valget – søger efter information
men har svært ved at sammenligne
• Overvejer både erhvervsuddannelse og gymnasium,
men hælder til gymnasium

KONTAKTPUNKTER
Vejledning

FAMILIE

• Søger i begrænset omfang efter ny viden
• Bekræfter ofte sit valg følelsesmæssigt
• Orienterer sig mod forældrene og vennerne
i sit valg
VEJLEDER

Største motivationsfaktorer for

TILTRÆKNING
• Jeg vil gerne gå i skole – ligesom i skolen
• Her lærer jeg noget, der giver mig et job og
muligheden for at læse videre
• Her er det godt at være

SAMARBEJDSPARTNERE
•
•

UU vejledningen
Folkeskolerne

Åbent hus sammen
med forældre

PRØVE UDDANNELSE AF

Personlig kontakt
sammen med forældre

