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Forord

Danmark er et børnevenligt samfund, hvis man spørger
danske forældre. De fleste børn i Danmark har det godt.
De trives, de er inde i en god udvikling, og de er nemme
at opdrage. Det siger deres forældre i en stor undersøgelse af danskernes holdning til børnelivet i Danmark.
Forældrene sætter børnene i centrum for livet i hjemmet, og de forsøger samtidig at lære deres børn tolerance
og respekt for andre. I det hele taget lægger forældrene
stor vægt på de sociale fællesskaber i børnenes dagligdag. Det kan til gengæld godt knibe med at give plads
til børn, der opleves som ødelæggende for harmonien i
fællesskaberne. Fremtiden er forældrene bekymrede for,
men de tror også, at netop deres børn nok skal klare sig.
Det store flertal af forældrene synes, at de tilbyder deres børn et godt børneliv med en børnevenlig bolig,
gode materielle rammer og velfungerende sociale relationer både hjemme, i skolen og i daginstitutionen. En
mindre gruppe forældre – omkring 20 pct. – oplever, at
deres børn har et sværere liv. De oplever blandt andet,
at deres barn bliver mobbet, at det bekymrer sig, har en
usund livsstil eller har svært ved at følge med i skolen.
Samtidig føler en lille gruppe forældre, at de har svært
ved at tilbyde deres børn de samme materielle kår, som
andre børn har.
Alt det og meget mere viser Mandag Morgens og TrygFondens undersøgelse af den danske befolknings – og
særligt danske forældres – holdninger til børnelivet.
Undersøgelsen kortlægger forældrenes værdier, deres
idealer og deres oplevelse af en lang række konkrete

hverdagssituationer sammen med deres børn. Dermed
giver undersøgelsen et indblik i danskernes forståelse
af og holdning til det gode børneliv. Den sætter fokus
på børnelivet, som det udspiller sig i forskellige arenaer:
I familien, i daginstitutioner og skole og i fremtiden.
Hvad er status her og nu? Hvordan ser hverdagslivet ud
i danske familier? Hvordan oplever forældrene skoler og
daginstitutioner? Og hvilke forventninger og ønsker har
de til deres børns fremtid?
Forældrenes oplevelser og holdninger giver en vigtig
platform af viden at stå på, når det fremtidige arbejde
med børn og unge skal udformes. Målet med undersøgelsen er at give et vidensgrundlag ved at vise, hvilket
holdningsmæssigt farvand praktikere og politiske beslutningstagere kommer til at navigere i. Samtidig er
rapporten tænkt som et oplæg til debat og et udgangspunkt for at diskutere, hvor der er behov for ændringer,
og hvad der konkret kan gøres.
Undersøgelsen er gennemført af TrygFonden og Mandag Morgen. Mandag Morgen har det fulde ansvar for
den foreliggende tekst.
God læselyst.

Ulrik Kampmann

Astrid Læssø

Områdechef for trivsel,
Projektchef,
TrygFonden
Mandag Morgen
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Læsevejledning
Børnelivsundersøgelsen afdækker danskernes holdninger til en lang række spørgsmål, og denne rapport afdækker forskellige aspekter af disse. Nedenfor får du et overblik over de enkelte kapitler, så du
kan begynde netop der, hvor det er mest relevant for dig.

Før vi starter

Rapporten indledes med en sammenfatning, der præsenterer undersøgelsen og
opridser de væsentligste pointer og resultater i kort form.

01.

02.

03.

04.

Kapitlet giver indblik i, hvordan forældrene generelt
synes deres børn har det,
og hvor de ser udfordringer
i børnelivet og i forhold til
børnenes trivsel. Kapitlet
viser også, hvilke værdier
forældrene betoner i deres
forældreskab.

Kapitlet afdækker danske
forældres oplevelse af livet i
børnefamilien, hvad de laver
sammen med børnene, og
hvad de taler med børnene
om.

Kapitlet tager udgangspunkt
i, hvad de danske forældre
synes om deres børns daginstitutioner og skoler. Kapitlet
viser, hvad forældrene mener,
børnene skal lære i daginstitutioner og skoler, og i hvor
høj grad forældrene synes,
deres børn får det med sig.

Kapitlet stiller skarpt på
forældrenes forståelse af,
hvilke udfordringer fremtiden
bringer, og på om forældrene
synes, deres børn er godt nok
forberedt til fremtidens udfordringer. Kapitlet viser også
forældrenes holdning til den
fremtidige udvikling af skoler
og daginstitutioner.

Nu og her
Hvordan har danske
børn det?

Familien
Hvordan ser
hverdagslivet ud?

Daginstitutioner og
skoler
Hvad skal børn lære og
udvikle?

Fremtiden
Hvad er
forventningerne?
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Om undersøgelsen

Undersøgelsens fokus
Undersøgelsen stiller skarpt på forældrenes holdninger
og i mindre grad på deres handlinger. Formålet med undersøgelsen er at give svar på, hvad danske børnefamilier
lægger vægt på i et godt børneliv. Hvilke idealer har de?
Og hvad forventer de af sig selv og de institutioner, der
omgiver barnet?
Undersøgelsens fokus er børnefamilier i det, man
kan kalde ”normalspektret”. Det vil sige, at undersøgelsen tegner et billede af, hvordan livet udfolder sig for de
fleste børn og deres forældre i Danmark. Undersøgelsen inkluderer også forældre til børn, der har det svært
og trives dårligt, og deres problemer behandler vi også
i rapporten. Men det falder uden for denne undersøgelses sigte at behandle de særlige forhold, der gør sig
gældende for gruppen af meget udsatte børn. Ikke fordi
det er uvæsentligt at undersøge disse børns og deres
forældres behov. Tværtimod. Men en dybdegående undersøgelse af forholdene for børn, der f.eks. vokser op
i familier med stofmisbrug eller kriminalitet, eller som
bliver anbragt uden for hjemmet, kræver et særskilt fokus og en anden undersøgelsesudformning, der derfor
løftes bedre i andre sammenhænge.
Sådan har vi gjort
Undersøgelsen består af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af forældre til
børn i alderen 2-15 år og et repræsentativt udsnit af danskere i alderen 18-65 år. Før gennemførelsen er spørgeskemaet blevet pilottestet på en række udvalgte respondenter.
Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i samarbejde
med Userneeds i januar 2012. Undersøgelsen er foretaget
via internettet og med udgangspunkt i Userneeds’ Danmarkspanel. Der er i alt indsamlet 3.120 besvarelser fra

personer mellem 18 og 65 år. 2.175 af besvarelserne er fra
forældre til børn på mellem 2 og 15 år, de resterende 945
besvarelser er fra danskere i alderen 18-65 år uden børn i
alderen 2-15 år.
I forbindelse med udviklingen af undersøgelsens spørgeskema er der i september og oktober 2011 foretaget i
alt 35 kvalitative interview med både børn, forældre og
bedsteforældre rundt omkring i landet. Disse interview er
gennemført i samarbejde med Epinion. I forbindelse med
interviewene lavede flere af børnene tegninger, som sammen med citater fra interviewene er præsenteret rundt
omkring i rapporten. Desuden er der foretaget en omfattende desk-research, hvor relevant litteratur og forskning
på børneområdet er blevet gennemgået. Læs mere i metodebilaget side 77.
Undervejs i projektet har Mandag Morgen løbende fået
værdifulde input fra projektets referencegruppe, bestående af Anders Hede, forskningschef i TrygFonden, Ulrik Kampmann, områdechef i TrygFonden, Jørgen Goul
Andersen, professor på Aalborg Universitet, Annette Juul
Lund, sekretariatschef i Børnerådet, Flemming Olsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen, Anne-Dorthe
Hestbæk, afdelingschef i SFI, Dorthe Lysgaard, direktør i
Børns Vilkår og Niels-Christian Andersen, sekretariatschef i Skole og Forældre.
I den forbindelse skal Børnerådet have en særlig tak for
at have stillet data til rådighed fra Børnerådets børne- og
ungepanel. Data stammer fra en endnu ikke offentliggjort
undersøgelse af det gode børneliv i et børneperspektiv,
som Børnerådet har gennemført i begyndelsen af 2012,
og som udkommer i efteråret 2012. De dele af rapporten,
som indeholder data fra Børnerådets børne- og ungepanel, er læst og godkendt af rådets sekretariat. Læs mere
om Børnerådets undersøgelse på s. 78.
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Struktur
Børneliv – ifølge danskerne er gennemført for at tegne et billede af danske børns liv, som deres forældre ser det netop nu. Undersøgelsen skal bidrage til en debat om rammerne for børneliv i Danmark – en
debat, der er så forankret i børnenes og forældrenes hverdag som muligt. Derfor ser undersøgelsen på
danskernes holdninger i fire dimensioner:

Børneliv i
Danmark
nu og her

Børneliv i
familien

Børneliv i
daginstitutioner og
skoler

Børneliv i
fremtiden

Hvad er status på
børnenes trivsel?
Hvilke børn trives
og udvikler sig
godt, og hvilke
børn har problemer?

Hvordan fungerer
hverdagslivet i
danske familier?
Hvordan er børn og
forældre sammen,
og hvad taler de
om?

Hvordan vurderer
danske forældre
deres børns institutioner og skoler, og
hvad lægger de
vægt på?

Hvordan ser forældrene på fremtiden, og hvordan
vil de forberede
deres børn på den?
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Sammenfatning

De fleste
børn trives

Børnene er i
centrum derhjemme

Grundfortællingen om børneliv i Danmark anno 2012
er positiv. Ifølge danske forældre er Danmark et børnevenligt samfund, hvor det er godt at vokse op, og de
fleste børn trives og har det godt. 85 pct. af forældrene
vurderer deres barns trivsel til at være i top, og 8 ud af 10
oplever, at deres barn er inde i en god udvikling.
De fleste forældre føler, at de har et godt og tæt forhold til deres børn. Forældrene oplever, at deres børn er
lette at opdrage, velfungerende og sociale, og de fortæller
ofte barnet, at de er stolte af det. Derudover oplever langt
de fleste forældre, at deres børn lever i gode rammer for
trivsel og udvikling. Det gælder både familiens hjem og
lokalområde og børnenes skole og daginstitution.
Et mindretal af forældrene har dog en anden oplevelse af deres barns liv. Omkring en femtedel af forældrene
er bekymrede for deres barns aktuelle trivsel og udvikling. Bekymringerne stiger i takt med barnets alder, og
forældre til drenge er mere bekymrede end forældre til
piger. Det er især mobning og problemer med at få venner, der skaber bekymring for forældrene. De børn, der
har det skidt, oplever ofte en livssituation, der på flere
måder er sværere end andre børns. De vokser oftere op
hos en enlig forsørger, og flere af dem vokser op i familier med en presset økonomi. Børn med trivselsproblemer
har desuden oftere problemer i skolen, og for forældre
til teenagebørn får problemerne forældrene til at stille
spørgsmålstegn ved, om deres børn kan få en ungdomsuddannelse.
På tværs af Danmark, på landet og i byer og uanset
forældrenes alder, deres uddannelsesmæssige og økonomiske baggrund og deres politiske holdning, er der
udbredt enighed om, hvad der bør være de bærende værdier i børns opvækst og opdragelse. Alle danske forældre
er enige om at ønske sig tolerante og selvstændige børn
med en høj grad af ansvarsfølelse og betænksomhed.
Opbakningen til værdier som sparsommelighed, lydighed og vindermentalitet følger i højere grad politiske og
sociale skel, mens religion tilsyneladende er faldet ud af
de fleste danske forældres børneopdragelse. Ønsket om
at opdrage børnene i en religiøs tro prioriteres markant
lavere end alle andre værdier.

Danske forældre sætter børnene i centrum for livet i
hjemmet. Ved middagsbordet taler danskerne om børnenes dag, om børnenes venner og om oplevelser, som
familien har haft sammen, og forældrene bruger meget
tid på højtlæsning, lektielæsning og samtaler med børnene. Danske hjem er fyldt med børnenes ting. Næsten
alle børn har egne værelser, cykler og – når de er lidt
ældre – skriveborde og mobiltelefoner.
Der er dog sociale forskelle på, hvordan børn og forældre er sammen i familien. Forældre med længere uddannelse taler oftere med deres børn om politik og samfundsforhold og bruger mere tid på at læse højt for deres
børn.
Undersøgelsen tegner et billede af en forældrerolle,
der opleves mere aktiv end tidligere generationers. Flere
af forældrene synes, at de er mere på banen i deres børns
liv, end deres egne forældre var. Disse forældre vurderer, at de ved mere om deres børns dagligdag end deres
egne forældre gjorde, at deres børn tilbringer mindre tid
uden voksenopsyn, og at forældrene gør mere for at løse
deres børns konflikter med andre børn, end deres egne
forældre gjorde.
På nogle områder er forældrene måske endda mere
aktive, end de selv kunne ønske. Selv om næsten halvdelen af forældrene gerne vil have mere praktisk hjælp fra
deres børn i hjemmet, vurderer næsten 4 ud af 10 forældre, at deres barn har færre pligter, end de selv havde.
Stod det til de danske forældre, skulle deres børn bruge mindre tid på at spille computer, se film og tv-serier
og være på Facebook. I stedet ville forældrene ønske, at
børnene læste flere bøger og var mere udendørs.
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Daginstitutioner og grundskoler leverer varen

Fremtiden er farlig –
men ikke for mit barn

I forhold til andre lande er danske børn de mest ”institutionaliserede” i verden – og danske forældre vil ikke
have det anderledes. Forældrene er godt tilfredse med
deres børns daginstitutioner, og de giver vuggestuer og
børnehaver topkarakterer. Forældre med børn i daginstitutioner oplever, at deres børn trives og udvikler sig i
samværet med de andre børn, og at daginstitutionerne
løfter de mange udviklingsopgaver, forældrene stiller
dem. Kun de færreste forældre går derfor rundt med et
ønske om at passe deres børn derhjemme, og kun et fåtal
har dårlig samvittighed over, hvor meget tid deres børn
tilbringer i daginstitutionen.
Forældrene er næsten lige så tilfredse med grundskolen. Langt de fleste forældre har en oplevelse af, at deres
barn klarer sig godt fagligt, og at det trives med de andre
børn og lærerne i skolen. Faktisk vurderer et betragteligt
flertal af forældrene, at netop deres barn klarer sig fagligt
over gennemsnittet i skolen. På tværs af sociale og politiske skel er forældrene enige om skolens kerneopgaver.
Skolen skal give børnene lyst til læring, gode færdigheder
inden for læsning, skrivning og matematik, lære børnene
at arbejde selvstændigt, at gøre sig umage, at arbejde stille
og koncentreret og at aflevere opgaver til tiden.
Førstevalget for langt de fleste danske forældre er den
lokale folkeskole, og de færreste forældre har overvejet
et alternativ. Forældre med børn i den lokale folkeskole
prioriterer, at deres børn går i en skole tæt på hjemmet
sammen med vennerne fra kvarteret. De forældre, der
har valgt folkeskolen fra til fordel for en privatskole,
prioriterer meget anderledes. De lægger vægt på skolens
faglige niveau og pædagogiske tilgang.
En meget konkret og aktuel udfordring for forældrenes forhold til folkeskolen er den rummelighedsopgave,
som folkeskolen skal løfte i den kommende tid. Et flertal
af danske forældre siger nej til flere adfærdsvanskelige
børn i deres barns klasse. Flere fagligt svage børn kan
forældrene godt acceptere, men selv hvis der følger en
støttelærer med, siger forældrene nej til flere børn med
adfærdsproblemer. Forældrenes modstand repræsenterer en potentiel udfordring til den politiske udvikling.
Et flertal i Folketinget har nemlig netop vedtaget, at flere
af de børn, der i dag får specialundervisning, fremover
skal rummes i den almindelige undervisning.

Danske forældre er optimister på deres børns vegne. Det
hænger godt sammen med deres generelle fornemmelse
af, hvordan det går deres barn. Et flertal af forældrene
forventer, at deres børn vil få lige så lang eller længere
uddannelse end forælderen selv og lige så god eller bedre
økonomi. 33 pct. af forældrene svarer ligefrem ”ingen
bekymringer”, når de bliver spurgt om, hvad der bekymrer dem mest, når de tænker på, hvordan deres barns liv
vil udvikle sig.
Forældrenes ubekymrethed og generelt høje tilfredshed påvirker også deres lyst til at reformere folkeskoler
og daginstitutioner. ”If it ain’t broken, don’t fix it”, synes
at være forældrenes holdning til udviklingen af deres
børns institutioner. Kun to af de ændringsforslag, der
er blevet testet i undersøgelsen, bakkes op af et flertal
af forældrene: mere niveaudeling af eleverne og flere
idrætstimer i skolen. Særligt forslag, der lægger op til at
introducere tidligere vurdering af børnenes faglige og
skolemæssige evner, afvises.
Gruppen af forældre, der oplever, at deres børn har
faglige og sociale problemer i skolen, efterspørger dog i
højere grad forandringer i skolens praksis. Et markant
flertal af de forældre, der har børn, der ikke trives med
de andre børn i klassen, ser gerne, at skolearbejdet klares i skolen, så børnene ikke skal lave lektier. På samme
måde ønsker et flertal af de forældre, der ikke synes, at
deres barn klarer sig godt fagligt, at eleverne skal gå i
skole flere timer hver dag.
Danskernes optimisme på deres eget barns vegne og
deres modvilje mod at kigge skole og daginstitutioner efter i sømmene kan virke paradoksal, når man samtidig
ser på forældrenes forventninger til, hvordan det danske
samfund generelt vil udvikle sig. Forældrene forventer,
at arbejdsmarkedet i fremtidens Danmark vil kræve øget
uddannelse og mere hårdt arbejde, at der vil være større
forskel på rig og fattig, og at der vil være mindre mulighed for at modtage socialhjælp.
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Børneliv i udvalgte tal
Der er 1,2 mio. børn mellem
0 og 17 år i Danmark. Pr.
1. januar 2007 var der
793.649 børnefamilier i
Danmark.
72 pct. af alle børn boede i
2009 sammen med begge
deres forældre. Mere end
halvdelen af alle familier
med børn i alderen 0-17
år består af mor og far
og fælles børn. 79 pct. af
alle børn under 18 år bor
sammen med en eller flere
af deres søskende.
263.000 børn bor sammen
med den ene af deres
forældre, mens den anden
forælder bor i Danmark på
en anden adresse. 88 pct.
af børnene med delt familie
bor hos deres mor.

7 ud af 10 børn har to
arbejdende forældre.
5,5 pct. af alle danske
børn falder under
fattigdomsgrænsen, hvis
man måler ud fra 50 pct. af
medianindkomsten.
Hvert tiende barn i 2007
var enten indvandrer eller
efterkommer. Heraf havde
lidt over halvdelen dansk
statsborgerskab.
33 pct. af de danske børn
boede i 2007 i lejeboliger,
mens 3 ud af 4 børn, der
bor sammen med begge
forældre, bor i parcelhus.
Halvdelen af de børn, der
bor hos deres enlige mor,
bor i etagebolig.
Hvert femte barn
med en enlig mor som
bopælsfamilie, bor i
ejerbolig.

1
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Børnelivet
i Danmark

Danske børn har det rigtig godt
– det siger deres forældre selv.
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Tegninger Noah, Oliver, Haskir, Karen Marie, Viggo

Tegn dig selv og din familie
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Vores børn har det godt
Langt den overvejende del af de danske børn trives godt,
mener deres forældre. Og børnene giver dem ret.

”De har det fint”. Det er hovedbudskabet fra de danske
forældre, når de bliver spurgt om, hvordan det går med
deres børn. Langt de fleste forældre mener, at deres børn
trives godt, er i god udvikling og er lette at opdrage. På en
trivselsskala fra nul til ti placerer danske forældre deres
børn på et gennemsnit på 8,7, og 85 pct. giver deres barn
et otte-, ni- eller tital i trivsel. Og børnene giver et godt
stykke hen ad vejen deres forældre ret. De fleste børn har
det faktisk godt, lyder det fra Børnerådets børne- og ungepanel, der består af elever fra 6. klassetrin. Se side 16.
Dertil bor familierne i børnevenlige boliger og lokalområder, børnene er robuste med godt selvværd, og de
har et tæt forhold til deres forældre i familier, der mere
er præget af ros og kærlighed end af skænderier.
Billedet af familier præget af tætte og kærlige relationer afspejler i høj grad de værdier, forældrene mener bør
være bærende i børnenes liv. Tolerance, respekt for andre, selvstændighed og ansvarsfølelse prioriteres højest
af forældre i Danmark på tværs af sociale, økonomiske
og demografiske skel. Der er altså udpræget opbakning
til disse værdier, og forældrenes prioritering af tolerance
og respekt som bærende værdier i børnelivet kommer til
udtryk flere steder i undersøgelsen.
Derimod ryger mere klassiske dyder som arbejdsomhed, sparsommelighed, lydighed og vindermentalitet
længere ned ad listen over de værdier, som danske forældre lægger vægt på. Prioriteringen af disse værdier følger
også i højere grad politiske og sociale skel. Allerlavest prioriterer forældrene religiøse værdier. Også dette stemmer
godt overens med internationale undersøgelser af værdier, der tegner et billede af et særligt nordisk værdisæt, der
kendetegner de skandinaviske samfund. Se side 18.
En mindre gruppe af børn og forældre kan dog fortælle en anden og mindre pæn historie. I undersøgelsen
er forældrene på forskellige måder blevet spurgt til deres
oplevelse af deres barns trivsel og udvikling, og samlet
tegner der sig et billede af, at cirka hver femte forælder

er usikker på, om barnet er inde i en god udvikling. De
oplever, at deres børn trives dårligt, har lavt selvværd,
bekymringer, udadreagerende adfærd og usund livsstil. Disse trivselsproblemer trækker tråde og påvirker
f.eks., hvordan forældrene oplever, at børnene klarer sig
i skolen. Forældre til børn med trivselsproblemer oplever, at deres børn klarer sig fagligt dårligere i skolen, og
forældre til teenagebørn bliver bekymrede for, om deres
børn kan få en ungdomsuddannelse.
Forældre, der er enlige forsørgere eller lever i sammenbragte familier, oplever flere trivselsproblemer hos
deres børn, og nogle forældre fortæller også, at de kæmper med at tilbyde børnene de rette økonomiske og materielle rammer. En lille gruppe børn vokser således op
i familier, der på grund af bl.a. økonomiske problemer
og marginalisering på arbejdsmarkedet ikke kan tilbyde
børnene de samme materielle rammer, som andre børn
har. Børn fra disse familier har færre ting end andre
børn, og de vokser også oftere op i boliger og lokalområder, som forældre ikke vurderer som ringere egnet
til børn. Samtidig vurderer forældrene til disse børn,
at børnene trives dårligere, ligesom forældrene oplever
flere problemer hos børnene end andre forældre.
Den største hindring for børnenes trivsel er ifølge
forældrene mobning og konflikter med andre. Børn,
der bliver mobbet, holdt udenfor, eller som ikke kan få
deres sociale relationer til at fungere, har det sværest,
mener deres forældre. Også her ser det ud til, at forældrenes vurdering er på linje med børnene fra Børneog Ungepanelet. Børnene fra Børne- og Ungepanelet
fortæller nemlig at gode venskaber er meget vigtige for
dem, og at et godt sammenhold i klassen er afgørende
for, hvordan de har det i klassen. Ud over mobning falder børnenes problemer ifølge forældrene i tre andre
grupper: Bekymringer, angst, sorg og stress; udadreagerende adfærd og koncentrationsproblemer; usund
livsstil og overvægt.
Børneliv - ifølge danskerne
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De fleste børns trivsel er helt i top

De fleste børn er i en god udvikling

I hvilken grad vil du samlet vurdere, at dit barn trives
for tiden? Du bedes svare på en skala fra 0 til 10, hvor
0 svarer til, at dit barn "slet ikke trives", og 10 svarer
til, at dit barn "trives i allerhøjeste grad".

Du bedes tænke på, hvordan dit barn har haft det i de
seneste seks måneder
I hvilken grad passer følgende beskrivelser på dit barn?:
”Mit barn er samlet set i en god udvikling”

35 %

Passer godt

27 %
23 %

Passer delvist

9

8

7

12 %

Passer ikke

9%

10

78 %

10 %

0

3%

2%

1%

1%

0%

0%

6

5

4

3

2

1

Trives i allerhøjeste grad

Trives
slet ikke

Figur 1 85 pct. af forældrene vurderer deres barns
trivsel til 8, 9 eller 10 på en skala fra 0 til 10.

10 20 30 40 50 60 70 80

Figur 2 78 pct. af forældrene vurderer, at deres barn
samlet set er inde i en god udvikling. 22 pct. af
forældrene er mere bekymrede.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Børnelivet bliver tilsyneladende mere konfliktfyldt
og sværere at håndtere med alderen, i hvert fald i forældrenes øjne. Jo ældre børn bliver, jo flere trivsels- og
udviklingsproblemer oplever forældrene, at børnene
har. Denne udvikling er særlig udpræget for drengene.
Samtidig med at forældrene oplever flere problemer hos
deres større børn, slækker de også deres tag i børnene.
Omkring 10-12-årsalderen får børnene mere alenetid og
løsere tøjler til at færdes alene eller surfe uovervåget på
internettet. Det kan måske også være en kilde til usikkerhed hos forældrene. Men hos langt de fleste opleves
dette ikke som en kilde til problemer. Som sagt synes
langt de fleste forældre, at ”det går fint”.
Langt de fleste børn trives
Langt de fleste danske forældre oplever, at deres børn
stortrives. På en skala fra 0 til 10, hvor 10 svarer til
”trives i allerhøjeste grad”, og 0 svarer til ”trives slet
ikke”, er gennemsnittet af forældrenes vurdering 8,7.
På samme skala vurderer 85 pct. af forældrene deres
barns trivsel til 8, 9 eller 10. På samme måde oplever

otte ud af ti forældre, at deres barn generelt er inde i
en god udvikling. Én ud af ti forældre vurderer dog, at
deres barn ikke er inde i en god udvikling, og ca. lige
så mange oplever, at deres barn kun delvist er inde i en
god udvikling. Se figur 2.
Ud over at børnene trives, så oplever forældrene, at de
har et godt og ukompliceret forhold til deres børn. Stort
set alle (98 pct.) af forældrene beskriver deres forhold til
barnet som tæt eller særdeles tæt, og 72 pct. mener, at det
er let at opdrage deres børn. Kun 5 pct. føler, at det for
det meste eller næsten altid er svært.
Dialogen mellem forældre og børn lader også i højere
grad til at være præget af ros og anerkendelse end af konflikter og knubbede ord. Otte ud af ti forældre fortæller
ofte deres børn, at de er stolte af dem, og næsten tre ud af
fire (72 pct.) af forældrene mener ikke, at de ofte skændes med deres børn. Kun 4 pct. giver sjældent udtryk for,
at deres barn gør dem stolte, og kun 7 pct. oplever, at relationen til barnet er konfliktfyldt, og at de ofte skændes
med deres børn.
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Det, jeg allerbedst kan
lide ved mig selv, er, at
jeg nok er selvstændig,
og at jeg ikke efterligner
andre, og at jeg er, den
jeg er, og ikke andre.
Henriette, 12 år

Det, jeg allerbedst
kan lide ved mig selv,
er mit lange hår og
min gode tøjstil.
Nikolaj, 10 år
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Børn og forældre er enige:
Børn har det – mest – godt
Hvis du tænker på dit eget liv lige nu, hvordan synes du så, det er ?
Figur 3

Rigtig godt

Godt
40 %
42 %

Nogenlunde

3%

14 %

1%

Børnene fra Børnerådets børne- og ungepanel er enige
med forældrene: De fleste børn har det godt. Otte ud af
ti af de adspurgte børn synes nemlig, at deres liv er rigtig
godt eller godt lige nu. Det viser Børnerådets undersøgelse blandt danske elever i 6. klasse, der offentliggøres
i efteråret 2012.
42 pct. af børnene har svaret, at de synes, at deres liv
er ”rigtigt godt” lige nu, og 40 pct. at deres liv er ”godt”
lige nu. Dermed ser det ud til, at børnenes vurdering af
deres egen trivsel stemmer godt overens med vurderingen fra de forældre, som TrygFonden og Mandag Mor-

Dårligt

Meget dårligt

gen har spurgt. Omtrent 8 ud af 10 forældre svarer, at
deres barn er inde i en god udvikling.
Det hele er dog bestemt ikke lyserødt for alle børn.
Lige som det var tilfældet blandt forældrene, så oplever
en gruppe af børnene også problemer. 14 pct. af børnene vurderer kun, at deres liv er ’nogenlunde’, mens 4
pct. synes, deres liv er dårligt eller meget dårligt. Dette
stemmer overens med andelen af forældre, der vurderer,
at deres børn trives mindre godt, eller ikke er inde i en
god udvikling.

side

Vi ønsker os tolerante og
selvstændige børn
Børn skal være selvstændige holdspillere
I hvilken grad er det vigtigt for dig, at dit barn udvikler følgende egenskaber? For hver egenskab bedes du svare på en
skala fra 0 til 10, hvor 0 svarer til "slet ikke vigtigt", og 10 svarer til "helt afgørende".
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

tolerance og respekt for andre
selvstændighed
ansvarsfølelse
betænksomhed/tænker på andre
selvsikkerhed
nysgerrighed
fantasi
beslutsomhed/udholdenhed
gode manerer
mod til at turde tage chancer
arbejdsomhed
sparsommelighed
lydighed
vindermentalitet
opdragelse i den religiøse tro

9,3
9,1
9,1
8,9
8,8
8,7
8,6
8,5
8,4
8,3
8,3
7,0
6,9
6,6
2,7
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6
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Figur 4 På tværs af politiske og sociale skel er danske forældre enige om at prioritere tolerance, selvstændighed,
ansvarsfølelse og betænksomhed. Religion er til gengæld faldet ud af opdragelsen i de fleste familier.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Danske forældre vil have børn, der er tolerante, betænksomme og respektfulde over for andre, og som optræder ansvarligt og selvstændigt. Forældrene vægter disse
værdier og kvaliteter højest, når de skal vurdere, hvilke
egenskaber det er vigtigst, at deres børn udvikler.
Undersøgelsen viser også, at forældre på tværs af landet prioriterer nogenlunde ens i værdierne. Uanset om
man ser på forældrenes alder og køn, børnenes alder og
køn, forældrenes uddannelse, indkomst, beskæftigelse
eller forældrenes politiske holdning, er forældrene enige
om, at de ovennævnte værdier er de vigtigste at give videre til børnene.
Værdierne ”sparsommelighed”, ”lydighed” og ”vindermentalitet” prioriteres markant lavere end de andre,
med et gennemsnit på mellem 6 og 7 på 0-10-skalaen.
En trinvis multipel regressionsanalyse viser samtidig, at
disse egenskaber i langt højere grad end de højtplacerede
’konsensus-værdier’ er noget, der deler vandene hos forældrene. Der er klare forskelle på, hvem der prioriterer
disse værdier, og hvem der ikke gør. ”Lydighed”, ”opdragelse i den religiøse tro”, ”gode manerer” og ”arbejdsomhed” bliver især prioriteret højt af forældre med lavere

indkomster, ufaglærte og faglærte arbejdere og forældre,
der stemmer til højre for midten. Til gengæld er forældre, der arbejder som funktionærer, eller som studerer,
og gruppen af forældre med de højeste indkomster samt
forældre, der stemmer på SF, De Radikale eller Enhedslisten, mindre optagede af disse egenskaber. Af de nævnte
forskelle er det særligt forældrenes politiske orientering
og indkomstgrupperne, der er meget forklarende.
Endelig ligger værdien ”opdragelse i den religiøse tro”
alene i bunden, med en gennemsnitlig prioritering på
2,7, og er prioriteret lavt af langt den største del af deltagerne i undersøgelsen. Religion er tilsyneladende faldet
ud af børneopdragelsen i de fleste familier i Danmark.
Resultaterne fra denne undersøgelse flugter i stor
udstrækning med billedet fra Den Danske Værdiundersøgelse fra 2008. De danske forældre giver i deres svar
udtryk for det man kan kalde en rationel nordisk individualitet, hvor individualitet og autonomi er vægtet højt
sammen med en verdslig og rationel tilgang til verden,
slår igennem som værdigrundlag i danske familier. Se
boks side 18 og figur side 19.
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Min søn går meget
op i at være en god
kammerat, og det vil jeg
godt tage lidt af æren
for, fordi det er noget, vi
arbejder på.
Far til to børn, 41 år,
Region Hovedstaden

Et særligt individualistisk
familieliv i Norden
Danske forældres værdimæssige prioriteringer –
blandt andet den markante nedprioritering af religion som en værdi i børneopdragelsen – placerer
os sammen med svenskerne, nordmændene og
hollænderne i et ekstremt verdenshjørne. Det viser
data fra den internationale værdiundersøgelse.
En kombination af ekstrem individualisering og verdslighed adskiller os fra andre landes befolkninger.
Befolkningerne i de nordiske lande og Holland er
nemlig kendetegnede ved at lægge særlig stor vægt
på individuel selvrealisering og personlig autonomi,
og samtidig betone verdslige, rationelle værdier på
bekostning af traditionelle, religiøse værdier.
Denne særlige ”rationelle nordiske individualitet”
gennemsyrer alle hjørner af de nordiske samfund,
også vores familie- og børneliv, forklarer professor
Lars Trägårdh fra Ersta Sköndal Högskola i Stockholm. Sammen med Henrik Berggren er han forfatter til artiklen ”Social trust and radical individualism” fra World Economic Forums ”Shared Norms for
the New Reality – The Nordic Way”. I artiklen beskriver de, hvordan individets afhængighed af familien

er minimeret i de nordiske lande. Flere faktorer,
bl.a. den individuelle beskatning, gør ægtefæller
uafhængige af hinanden, daginstitutioner for børn
giver kvinder mulighed for at arbejde, ældre mennesker er ikke økonomisk afhængige af deres børn,
og børnene er ikke forpligtet til at forsørge deres
forældre. Unge mennesker får studielån uafhængigt af deres forældres indkomst, og børn har status
af selvstændige individer med rettigheder.
Denne rationelle nordiske individualisme er også
afspejlet i resultaterne fra den internationale værdiundersøgelse. Fire gange siden 1981 er befolkningerne i 44 lande, herunder Danmark, blevet
spurgt ud om deres værdier, senest i 2008. Undersøgelsen viste samme resultat som Mandag Morgens
og TrygFondens undersøgelse. Blandt danskerne var
der i 2008 udbredt konsensus om, at tolerance, ansvarsfølelse og selvstændighed er dyder, børn skal
opmuntres til at udvikle. Danskerne var i 2008 også
enige om, hvad det ikke er vigtigt for børn at lære.
”Hårdt arbejde”, ”opdragelse i den kristne tro” og
”sparsommelighed” prioriteredes af færrest.
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Danskere, svenskere og nordmænd prioriterer de samme værdier højt
Jeg viser dig her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser du for
særlig vigtige? Du kan vælge op til 5 egenskaber.
Danmark

Tolerance og respekt over for andre
Ansvarsfølelse
Selvstændighed
Gode manerer
At tænke på andre

87 %
81 %
80 %
76 %
63 %

Sverige

94 %
92 %
78 %
57 %
49 %

Norge

93 %
91 %
90 %
55 %
43 %

Tyskland
74 %
63 %
51 %

Tolerance og respekt over for andre
Ansvarsfølelse
Hårdt arbejde
At tænke på andre
Beslutsomhed/udholdenhed

87 %
78 %
62 %
56 %
54 %

USA

Tolerance og respekt over for andre
Ansvarsfølelse
Hårdt arbejde
Selvstændighed
Opdragelse i den religiøse tro

80 %
72 %
62 %
53 %
51 %

Kina

90 %
75 %
71 %
69 %
67 %
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Tolerance og respekt over for andre
Selvstændighed
Ansvarsfølelse
Fantasi
Beslutsomhed/udholdenhed
Ansvarsfølelse
Selvstændighed
Tolerance og respekt over for andre
Beslutsomhed/udholdenhed
Sparsommelighed

85 %
76 %

Frankrig

Tolerance og respekt over for andre
Ansvarsfølelse
Selvstændighed
Fantasi
Beslutsomhed/udholdenhed

Hårdt arbejde
Selvstændighed
Ansvarsfølelse
Sparsommelighed
Tolerance og respekt over for andre

100

Figur 5 Værdimæssige prioriteringer adskiller de nordiske lande fra resten af verden.
Note Procentdelene i figuren dækker over, hvor mange af respondenterne der har valgt den pågældende egenskab, i det pågældende land.
Note Figuren er farvesat så hver egenskab har sin egen farve.
Kilde Den Internationale Værdiundersøgelse (data analyseret af Mandag Morgen).
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Hver femte forælder er bekymret
Et mindretal af forældrene kan dog ikke genkende fortællingen om et harmonisk og problemfrit barneliv. De
er bekymrede for deres barns udvikling, og de oplever, at
deres barn ikke trives så meget, som de kunne ønske. I
undersøgelsen er forældrene på forskellige måder blevet
spurgt til deres oplevelse af deres barns trivsel og udvikling, og samlet tegner der sig et billede af, at cirka hver
femte forælder er usikker på, om deres barn er inde i en
god udvikling. 10 pct. af forældrene mener ikke, at deres
barn er inde i en god udvikling, og 12 pct. mener kun delvist, at deres barn er inde i en god udvikling. Se figur 2.
Når forældrene bliver bedt om at vurdere deres barns trivsel på en skala fra 0 til 10, hvor 0 svarer til ”trives slet ikke”
og 10 svarer til ”trives i allerhøjeste grad”, vurderer 4 pct.
af forældrene deres barns trivsel til at være 5 eller lavere.
Besvarelserne fra de forældre, der ikke mener, at deres
børn trives godt, viser, at bekymringerne samler sig om
fire grupper af problemer:

Problemgruppe 2

Bekymringer, angst,
sorg og stress
Barnet klager ofte over hovedpine,
ondt i maven og kvalme
Barnet har mistet nære venner
Barnet har oplevet sygdom eller
død i den nærmeste familie
Barnet bekymrer sig om mange ting
Barnet er ofte ked af det
Barnet er ofte bange

Problemgruppe 1

Problemgruppe 3

Mobning og problemer
med at få venner

Udadreagerende adfærd
og koncentrationsproblemer

Barnet bliver mobbet af andre børn
Barnet har svært ved at få venner

Barnet har svært ved at følge med fagligt
Barnet mobber andre børn
Barnet har svært ved at koncentrere sig

Problemgruppe 4

Usund livsstil
Barnet er overvægtigt
Barnet spiser ikke sundt nok
Barnet rører sig ikke nok.

side

Alle de fire beskrevne grupper af problemer påvirker
børnenes trivsel negativt. Men den faktor, som har størst
negativ betydning for forældrenes vurdering af deres
barns trivsel, er, hvis de oplever, at deres barn bliver
mobbet eller har svært ved at få venner. Mobning har
næsten dobbelt så stor negativ påvirkning på forældrenes vurdering af barnets trivsel som de andre tre faktorer, der er undersøgt. Forældrenes oplevelse af mobning
som den største trussel mod deres barns trivsel betyder,
at forældrene kun i begrænset omfang har kontrol med
den største negative påvirkning af børnenes trivsel. De
har kun indirekte indflydelse på, hvordan deres barn
bliver mødt af andre børn, og den sociale dynamik, der
er mellem børnene i f.eks. skoleklassen eller daginstitutionen. At forældrene er opmærksomme på mobningens
negative betydning, giver god mening, når man ser på de
negative konsekvenser, mobning kan have for børns liv.
Se tekstboks herunder.
Analyserne viser, at kvaliteten af børnenes sociale
relationer kan påvirke forældrenes vurdering af deres
trivsel på flere måder. Børn, der ofte skændes eller har
mange konflikter med deres forældre, søskende, klas-

sekammerater, kammerater fra daginstitutionen og andre, trives ifølge forældrene dårligere end børn, der har
færre konflikter. Forældrenes oplevelse af barnets trivsel
er også tæt forbundet med deres relation til barnet. De
forældre, der oplever, at de har en tæt relation til deres
barn, oplever også i højere grad, at deres barn trives, end
forældre med en mindre tæt relation. Og de forældre,
der oplever, at deres børn er lette at opdrage, rapporterer
også højere trivsel end forældre, der synes, at deres barn
er svært at opdrage.
Ifølge forældrene slår børnenes trivsels- og udviklingsproblemer igennem og får en negativ effekt på
mange andre områder af deres liv. Forældre til børn med
mange trivsels- og udviklingsproblemer oplever, at deres børn trives markant dårligere i skolen. Og hvis man
kigger på gruppen af forældre til teenagebørn, der står
over for at skulle starte på en ungdomsuddannelse, så er
forældrene til børn med flere trivsels- og udviklingsproblemer signifikant mere bekymrede for, om deres barn
vil få en ungdomsuddannelse, end forældre til børn med
få problemer.

Det værste er at være udenfor
Forskning i mobningens konsekvenser giver forældrene god grund til at
bekymre sig om mobning. Mobning
kan føre til angst, ensomhed, dårligere
evne til at koncentrere sig i skolen,
dårlig selvtillid og på andre måder
skabe grobund for mistrivsel hos det
barn eller den unge, der udsættes for
det. På længere sigt kan mobningen
øge risikoen for, at det barn, der mobbes, udvikler forskellige psykiske og
sociale vanskeligheder.
Samtidig har mobningen også
negative konsekvenser for offerets
omgivelser, herunder det barn, der
mobber. Gruppen af unge, der har
mobbet, har f.eks. større tilbøjelighed
til kriminel adfærd.
I Skolebørnsundersøgelsen 2010
fandt Statens Institut for Folkesundhed, at mellem 3 og 8 pct. af de

adspurgte 11-15-årige bliver mobbet
mindst en gang om måneden. Tallet er
højest for de 11-årige piger og drenge
(8 pct.) og lavest for de 15-årige piger
(3 pct.). Siden 1998 er der sket et
markant fald i antallet af børn og
unge, der bliver mobbet: I årene 1994
og 1998 var 25 pct. af de 11-15-årige
udsat for mobning. Også i mange
andre europæiske lande er forekomsten af mobning faldet i løbet af de
seneste ti år.
Ifølge de fleste definitioner af mobning er der tale om gentagne og systematiske handlinger, samtidig med
at der er et ulige styrkeforhold mellem
mobberen og mobbeofferet – ofte
er der tale om et gruppefænomen.
Samtidig kan mobning tage mange
former. Det kan foregå aktivt, i form af
forfølgelse af mobbeofferet, men det

kan også foregå mere passivt i form af
udelukkelse.
Problemet med mobning er i høj
grad noget, der fylder hos de børn,
der udsættes for det. Igennem Børns
Vilkårs forskellige rådgivningskanaler,
målrettet børn og unge, høres ofte om
problemer med mobning fra børnene
selv. Således handlede 11 pct. af alle
problemstillinger på BørneTelefonen i
2011 om mobning.
Ud af de 25.155 rådgivninger, som
BørneTelefonen foretog i 2011, svarer
det til mere end 2.700 rådgivninger
om mobning. Det giver mobning en
tredjeplads på listen over BørneTelefonens problemstillinger. Derudover
udgjorde drilleri 20 pct. af problemstillingerne – svarende til 5.031 rådgivninger og en førsteplads på listen.
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Børn ønsker sig gode venner
og gode fællesskaber
Hvad betyder venner for dig ?
Figur 6
Venner betyder alt for mig

55 %

1%

43 %

Venner er gode at have

1%

Venner betyder ikke så
meget for mig

Venner betyder ingen ting

TrygFonden og Mandag Morgens undersøgelse viser, at
forældrene oplever, at mobning og fravær af venskaber
er den mest ødelæggende faktor for børns trivsel. Når
Børnerådet spørger børnene selv, bekræfter de, at gode
venskaber er vigtige for dem. I Børnerådets børne- og
ungepanel siger 55 pct. af de adspurgte elever i 6. klasse,
at venner betyder alt for dem, og yderligere 43 pct. synes, at venner er gode at have. Næsten ingen af børnene
synes, at venner ikke betyder så meget eller, at venner
ingen betydning har.
Børnerådets undersøgelse viser på flere måder, at
børnene sætter stor pris på at være en del af et godt fællesskab, og at det f.eks. har betydning for deres trivsel i
skolen, hvordan de har det med de andre børn. Når børnene fra Børne- og Ungepanelet f.eks. bliver bedt om at
vurdere, hvad der er afgørende for, om de har det godt i
deres klasse, svarer 69 pct. af børnene, at et godt sammenhold i klassen er det vigtigste og 64 pct. svarer, at det
er vigtigst, at de føler sig trygge og godt tilpas i klassen.
Samtidig er der også andre vigtige forhold, der betyder
noget for at børnene har det godt i klassen: 64 pct. svarer,
at det er vigtigt, at undervisningen er spændende.

Sammenhold og tryghed er afgørende for
trivsel i skolen
Hvad synes du er det vigtigste for, at du har det godt i
klassen? (Sæt maks 3 kryds)
At der er et godt sammenhold i klassen
69 %
At man føler sig tryg og godt tilpas
64 %
At undervisningen er spændende
64 %
At ingen føler sig udenfor
51 %
At eleverne er med til at bestemme hvordan
undervisningen skal foregå
29 %
Andet
9%

Figur 7 69 pct. af børnene svarer, at godt sammenhold i
klassen er afgørende for, at de har det godt i klassen.
Kilde Børnerådets børne- og ungepanel.
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Større børn, større problemer
Problemerne vokser med alderen særligt for drengene

Forældrene slipper taget i de 10-12-årige

I hvilken grad passer følgende beskrivelser på dit barn?
Du bedes tænke på, hvordan dit barn har haft det i de
seneste seks måneder. Mit barn er samlet set i en god
udvikling
Passer ikke / passer delvist
Pige 2-5 år

13 %

Dreng 2-5 år

Hvis dit barn er på besøg hos en jævnaldrende ven eller
legekammerat, vil det så efter din mening være
acceptabelt eller uacceptabelt, hvis børnene ... Pct. helt
eller overvejende acceptabelt.
2-5 år

6-9 år

10-12 år

4%

Færdes uledsaget
ved trafikeret vej

22 %
74 %

15 %

Pige 6-9 år

At barnet surfer
uovervåget på
internettet under
besøg hos
kammerat/veninde

21 %

Dreng 6-9 år

24 %

Pige 10-12 år

23 %

Dreng 10-12 år

30 %

0
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20

78 %

4%
31 %
84 %

0

25 %

Dreng 13-15 år

37 %

Er hjemme hos
ven/veninde uden
voksent opsyn

30 %

Pige 13-15 år

14 %

30

40

Figur 8 Når børnene er små, er forældrene omtrent
lige trygge ved drengenes og pigernes udvikling. Men
særligt fra 10-12-årsalderen bekymrer forældrene sig
en del mere om drengene end om pigerne.
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Figur 9 Når børnene når 10-årsalderen, giver
forældrene dem lov til at gøre langt flere ting på egen
hånd.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Tilsyneladende bliver børnelivet mere kompliceret og konfliktfyldt med alderen. Der er en klar sammenhæng mellem
børnenes alder og antallet af problemer, som forældrene
rapporterer. De 10-15-årige har signifikant flere trivselsproblemer end de 2-9-årige. Færre forældre til 10-15-årige
børn vurderer derudover, at deres barn er i en god udvikling, mens tallet er suverænt højest for de 2-5-årige børn,
hvor hele 86 pct. af forældrene uden forbehold vurderer, at
deres barn er inde i en god udvikling. Se figur 8.
Undersøgelsen viser, at forældre til drenge i højere grad
end forældre til piger er tilbøjelige til at synes, at deres
børn ikke er inde i en god udvikling. Cirka en tredjedel af
forældrene til drenge på 10-12 år og 13-15 år vurderer, at
udsagnet ”Mit barn er samlet set i en god udvikling” kun
passer delvist eller ikke passer. Det samme gælder for cirka
en fjerdedel af forældrene til piger.
Børnenes alder har også negativ betydning for antal-

let af konflikter, de har med deres omgivelser, hvor lette
eller svære de er at opdrage, og hvor tæt et forhold de har
til deres forældre – vurderer forældrene. Det kunne tyde
på, at den løsrivelsesproces, som børnene påbegynder i
10-årsalderen, skaber grobund for flere konflikter, eller i
det mindste, at forældrene oplever det på den måde.
Men det er værd at bemærke, at samtidig med, at forældrene oplever, at problemerne tiltager med alderen, så
slækker de dog også taget i børnene ved 10-årsalderen. Fra
at være overvåget af voksne i stort set alle sammenhænge –
hjemme, hjemme hos andre, i skolen, i trafikken m.m. sker
der i gruppen af 10-12-årige et markant skifte i retning af
mindre regulering. Accepten af større frihed og frirum til
børnene betyder, at andelen af børn, der uovervåget kan
surfe på internet, være alene hjemme uden voksne og færdes uledsaget i og nær farlig trafik, stiger ganske markant
fra 6-9-årsgruppen til gruppen af 10-12-årige.
Børneliv - ifølge danskerne
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Dårlig trivsel rammer skævt

Undersøgelsen viser, at trivselsproblemer og konflikter
ikke er ligeligt fordelt over alle grupper af børn. En lille
gruppe børn vokser op i rammer og i et socialt miljø, der
øger risikoen for, at de får problemer med trivslen og udviklingen. F.eks. oplever børn, der vokser op hos enlige
forsørgere eller i sammenbragte familier, flere trivselsproblemer end børn fra traditionelle kernefamilier. En lille
gruppe børn vokser derudover op i familier, der på grund
af bl.a. økonomiske problemer og marginalisering på arbejdsmarkedet ikke kan tilbyde børnene de samme materielle rammer, som andre børn nyder godt af. Børn fra
disse familier har færre ting end andre børn, og de vokser
også op i boliger og lokalområder, som forældrene vurderer, ikke er optimale for børn. Samtidig vurderer forældrene til disse børn, at børnene trives dårligere, og de
oplever flere problemer hos børnene end andre forældre.
Børn fra kernefamilier har færre
problemer
I undersøgelsen skiller de traditionelle kernefamilier sig
generelt positivt ud. Forældre fra kernefamilier, hvor
mor og far bor sammen, rapporterer bedre trivsel og
færre problemer hos deres børn end forældre fra andre
familietyper. Denne forskel slår igennem på stort set alle
parametre. F.eks. rapporterer 82 pct. af kernefamilieforældrene ikke nogen som helst problemer med deres
barns selvværd. Til sammenligning er det kun 71 pct.
af forældrene i sammenbragte familier og 70 pct. af eneforsørgerne, der vurderer, at deres børn ikke har nogen
problemer med lavt selvværd. Se figur 10.
Kernefamilierne er også topscorere, når det kommer
til at svare på, om barnet er robust og kan tåle modgang.
51 pct. af forældrene fra kernefamilier svarer, at deres
barn har disse kvaliteter. Kun 10 pct. svarer afvisende
på dette. Hos eneforsørgerne svarer 42 pct. af forældrene
uden forbehold bekræftende på, at deres barn er robust
og kan tåle modgang. Det samme gælder for kun 37 pct.
af børnene fra de sammenbragte familier.
Analysen viser altså, at enlige forsørgere og forældre
i sammenbragte familier oplever flere problemer hos
deres børn, end kernefamilieforældre gør. Dog kan man
ikke deraf slutte, at børn af enlige forsørgere eller sammenbragte familier har flere trivselsproblemer, fordi
deres forældre er gået fra hinanden. Analysen kan ikke
afgøre, om skilsmissen eller forældrenes brud som sådan
truer barnets udvikling. De faktorer, der har frembragt

Børn i kernefamilier har det lettere
I hvilken grad passer følgende beskrivelser på dit barn?
Du bedes tænke på, hvordan dit barn har haft det i de
seneste seks måneder. Mit barn har lavt selvværd.
Fordelt på familietyper.
Passer ikke

Passer godt /
passer delvist

100
82 %

80

71 %

70 %

60
40
20

30 %

29 %
18 %

0
Kernefamilie

Sammenbragt
familie

Eneforsørger

Figur 10 Børn af eneforsørgere og børn i sammenbragte familier oplever flere trivselsproblemer end børn
i kernefamilier.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

forældrenes brud, kan f.eks. være de samme faktorer,
som også påvirker børnenes trivsel negativt og får forældrene til at rapportere flere trivselsproblemer.
Ikke desto mindre tyder vores undersøgelse på, at
børn fra brudte familier har det sværere end børn fra
kernefamilier. Forskning i skilsmissers betydning for
børn peger dog også på, at skilsmissen i sig selv kan have
negative konsekvenser for de involverede børn. Særligt
kan skilsmisser, der er præget af mange og store konflikter mellem forældrene, slide på børnenes trivsel.
Kun få børn bor dårligt
Familiens bolig og lokalområde sætter scenen for børnenes liv på mange måder. Lokalområdet er f.eks. med til
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at definere børnenes mulighed for at finde venner, gå til
fritidsaktiviteter og lege udenfor, og boligen er med til
at sætte rammerne for samværet i familien og børnenes
mulighed for at udfolde sig. Undersøgelsen viser, at hovedparten af danske forældre synes, at de bor børnevenligt – i boliger og lokalområder, der giver gode rammer
for børnenes trivsel og udvikling. Men et mindretal af
forældrene ville ønske, at de kunne tilbyde deres børn et
bedre hjem og lokalområde. Disse forældre oplever også,
at deres børn trives dårligere.
Henholdsvis 73 pct. og 24 pct. af forældrene oplever,
at deres bolig giver enten ”gode” eller ”overvejende gode”
rammer for deres barns opvækst. Kun 2 pct. af forældrene synes, at deres bolig giver ”mindre gode” rammer. En
næsten lige så positiv oplevelse har forældrene af deres
lokalområde. 66 pct. og 31 pct. oplever, at deres lokalområde giver henholdsvis ”gode” eller ”overvejende gode”
rammer for deres barns opvækst. 3 pct. af forældrene synes, at deres lokalområde giver ”mindre gode” eller ”dårlige” rammer for deres barns opvækst. Se figur 11.
Undersøgelsen afdækker dog en sammenhæng mellem
forældrenes vurdering af deres bolig og lokalområde
og deres oplevelse af deres barns trivsel. Forældre, der
vurderer, at deres lokalområde tilbyder mindre gode eller dårlige rammer for deres barns opvækst, vurderer
også, at deres barn trives dårligere, end forældre, der bor
i børnevenlige lokalområder. Børn, der vokser op i boliger, som deres forældre gerne ville flytte væk fra, hvis de
kunne, har flere problemer med deres trivsel og udvikling end andre børn.
Også her er det vigtigt at være opmærksom på, hvad
man kan lægge i sammenhængen mellem trivsel og
bolig/lokalområde. At der er en sammenhæng mellem
forældrenes oplevelse af boligen og lokalområdet og
barnets trivsel, er ikke ensbetydende med, at familiens
problemer skyldes den dårlige bolig eller lokalområdet.
Den ikke-børnevenlige bolig eller det ikke-børnevenlige
lokalområde kan være et symptom på andre problemer
– f.eks. økonomiske eller sociale problemer – og det
kan være de problemer, der i virkeligheden ligger bag.
Analysen viser således, at børn af forældre, der er permanent uden for arbejdsmarkedet – førtidspensionister,
hjemmegående, pensionister og efterlønsmodtagere –
har dårligere trivsel og flere problemer end børn med
arbejdende forældre. Forældrenes marginalisering på
arbejdsmarkedet rammer altså børnene indirekte, bl.a.

Forældrene synes, at de bor børnevenligt
“ Vil du sige, at din bolig giver gode eller mindre gode
rammer for dit barns opvækst?”
Gode rammer

73 %

Overvejende gode
rammer

24 %

Mindre gode
rammer

2%

Dårlige
rammer

0%

“ Vil du sige, at dit lokalområde giver gode eller mindre
gode rammer for dit barns opvækst?”
Gode rammer

66 %

Overvejende gode
rammer

31 %

Mindre gode
rammer

2%

Dårlige
rammer

1%
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Figur 11 To ud af tre forældre synes, deres
lokalområde er godt for deres børn at vokse op i, og tre
ud af fire synes, deres bolig giver gode rammer for
opvæksten.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

gennem en dårligere bolig.
Familiens bolig og lokalområde er altså på mange
måder en indikator for, hvordan familien klarer sig
økonomisk og socialt. Undersøgelsen viser også en sammenhæng mellem forældrenes vurdering af deres bolig
og lokalområde og mængden af ting, som deres børn
har. De forældre, der ikke er tilfredse med deres bolig og
lokalområde som ramme for barnets liv, er heller ikke i
stand til at give deres barn så mange ting, som andre forældre kan. Det tyder på, at der er en gruppe af forældre,
der oplever, at de ikke har råd til at tilbyde deres børn en
tilfredsstillende bolig, og som derfor heller ikke har råd
til at give dem de samme ting som andre børn.
Børneliv - ifølge danskerne
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En lille gruppe forældre har svært
ved at følge med økonomisk
De fleste forældre kan godt følge med materielt

Lavindkomst familier har sværere ved at følge med

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg har
nogle gange svært ved at få råd til at give mit barn de
ting, som de andre børn i skolen/daginstitutionen har.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg har
nogle gange svært ved at få råd til at give mit barn de
ting, som de andre børn i skolen/daginstitutionen har.
Fordelt på indkomstgrupper.

Helt enig
Overvejende enig
Hverken enig eller uenig
Overvejende uenig
Helt uenig
Ved ikke

2
8

1.100.000 kr. eller derover
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Figur 12 71 pct. af forældrene oplever ikke problemer
med at få råd til at give deres børn de samme ting,
som de andre børn i skolen/daginstitutionen har. 10
pct. af forældrene oplever nogle gange problemer med
at give deres børn de ting, de andre børn har.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.
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200.000 til 499.999 kr.
199.999 kr. eller derunder

24 %
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Figur 13 Ca. en ud af tre forældre i den laveste
indkomstgruppe oplever, at de nogle gange har svært ved
at betale for de ting og de fritidsaktiviteter, som de andre
børn har og går til.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Undersøgelsen peger på, at et mindretal af forældrene
oplever, at deres forældreskab er underlagt et økonomisk
pres. Det store flertal af forældrene – svarende til ca. 71
pct. – oplever ingen problemer med at få råd til at give
deres børn de samme ting, som de andre børn i skolen
eller daginstitutionen har. På samme måde oplever 73
pct. af forældrene heller ikke, at det er svært at få råd til
at lade deres børn gå til de samme fritidsaktiviteter som
deres klassekammerater eller venner fra daginstitutionen.
Langt de fleste forældre oplever altså ikke, at det er svært
at følge med materielt.
For en lille gruppe forældre ser verden dog anderledes ud. Cirka hver tiende forælder har nogle gange svært
ved at få råd til at give deres barn de samme ting, som
de andre børn i skolen eller daginstitutionen har, og 6
pct. af forældrene oplever de samme problemer i forhold
børnenes fritidsaktiviteter.
Der er sammenhæng mellem familiens husstandsindkomst og forældrenes oplevelse af, at det er økonomisk
svært at give børnene de ting, som de andre børn i skolen
eller daginstitutionen har. Næsten fire ud af ti forældre
med en husstandsindkomst på under 200.000 kr. oplever,
at det er svært at få råd til at give deres børn de samme
ting, som klassekammeraterne og legekammeraterne fra

daginstitutionen har, mens det samme kun gælder for få
procent af forældrene med en husstandsindkomst på over
500.000 kr. om året. Se figur 13. Presset for at følge med
økonomisk er altså koncentreret på de laveste indkomstgrupper. Det tyder på, at det danske forældreskab ikke er
underlagt et generelt materielt statusræs, hvor mellemindkomstgrupperne f.eks. efterligner højindkomstgrupperne og derfor føler et pres for at tilbyde deres børn ting,
som de ikke hår råd til. De grupper, der oplever, at det
er svært at være med materielt, gør det, fordi de synes, at
deres økonomiske situation generelt er svær.
Samme billede ses, når der spørges til at få råd til fritidsaktiviteter til børnene. 29 pct. af forældrene med den
laveste husstandsindkomst oplever, at det er svært at få
råd til, at deres barn kan gå til de fritidsaktiviteter, som
andre børn i barnets omgangskreds går til. Det samme
gælder kun for meget få pct. i de øverste indkomstlag.
Måske som en effekt af disse problemer, mener forældrene med de laveste indkomster også i meget høj grad,
at børn i dag er alt for optagede af materielle goder. Hele
81 pct. af disse forældre svarer bekræftende på dette. Et
flertal af forældrene fra de andre indkomstgrupper svarer
også bekræftende på dette spørgsmål, men andelen er dalende, når husstandsindkomsten stiger.
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Børnelivet
i Familien

Danske forældre giver deres børn
opmærksomhed, tid og fladskærme
Børneliv - ifølge danskerne
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Tegninger Rebecca, Jasmin, Lærke, Lukas

Tegn dig selv og din familie
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Børnelivet i familien
Børnene er i centrum i familien, men de bør nok få lidt flere
pligter, mener forældrene.

Danske forældre sætter børnene i centrum for livet i
hjemmet. Omkring middagsbordet er det børnenes
liv og dagligdag, der dominerer snakken, og efter opvasken – som forældrene for det meste tager selv – er
højtlæsning og lektiehjælp ugentlige ritualer i de fleste
børnefamilier. Forældrene sørger også for veludstyrede
børneværelser. Eget værelse og cykel er standard, og når
de er gamle nok, får de fleste børn også egen computer
og eget tv. Familielivet udspiller sig dog også forskelligt
i forskellige familier. Akademikerforældre bruger mere
tid på højtlæsning og på at tale om politik og samfundsforhold med deres børn, end forældre med kortere uddannelser gør. Forældrenes indkomst har også betydning for, hvor stort et tøjbudget børnene f.eks. har.
Alligevel gør flertallet af forældrene rigtig meget for
deres børn, og forældrenes lyst til at være en del af deres
børns liv stopper ikke ved hoveddøren. Flere af forældrene
oplever, at de på mange måder er en mere involveret deltager i deres eget barns liv, end deres egne forældre i sin tid
var. Der tegner sig konturerne af et mere aktivt forældreskab, hvor flere af forældrene oplever, at de ved mere om
deres barns dagligdag, hvor deres børn tilbringer mindre
tid alene, og hvor forældrene i højere grad hjælper børnene med at løse deres konflikter med andre børn.

Men på nogle områder bliver forældrene måske en smule
for aktive, i forhold til hvad de selv mener, er rimeligt.
Selv om næsten halvdelen af forældrene gerne vil have
mere praktisk hjælp fra deres børn i hjemmet, er andelen
af børn med faste pligter faldet i forhold til forældrenes
egen generation. Undersøgelsen tyder på, at børnenes tid
i hjemmet går med hygge og sociale aktiviteter, mens de
kun ved særlige lejligheder skal hjælpe med rengøring,
tøjvask og indkøb.
Hvis børnene så brugte tiden til udendørs leg eller
noget kreativt – f.eks. musik – ville forældrene sådan set
være meget tilfredse. Men desværre bruger deres børn
for meget af deres fritid foran skærmen, mener forældrene. For selv om forældrene i alle indkomstgrupper i
vidt omfang sørger for at udstyre børneværelset med tv
og computer, hylder de samtidig et dannelsesideal, hvor
kvalitetstid især er noget, der inkluderer læsning af bøger, kreativ udfoldelse eller foregår udendørs.
Spørger man børnene fra Børnerådets børne- og ungepanel, er de ret glade for, at deres forældre engagerer
sig i deres liv. Det er vigtigt, at forældrene viser deres
børn, at de elsker dem, og som barn skal man have et
trygt hjem for at have det godt, lyder det fra børnene.
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Børnene er i centrum
Nutidens børn sætter dagsordenen ved middagsbordet og for familiens samvær.

Børnene er omdrejningspunktet ved middagsbordet
Hvilke af nedenstående emner taler I typisk om ved middagsbordet i din familie? (Sæt gerne flere kryds)
Barnets/børnenes dag
Børnenes venner
Oplevelser, som familien har sammen
Interesser i familien, eksempelvis sport
Planlægning af de kommende dage
Lektier og skolearbejde
Snak om kommende ferier o.lign.
Forældrenes arbejde
Aktuelle samfundsbegivenheder
TV og film
Natur og dyr
Videnskab, teknik o.lign.
Politik
Bøger, musik og teater
Kendte personer
Andet

84 %
77 %
76 %
69 %
68 %
67 %
58 %
56 %
49 %
46 %
43 %
29 %
26 %
25 %
11 %
13 %
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Figur 14 Barnets dag og barnets venner er fokus i familiernes samtale, mens emner som kultur og politik fylder mindre.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Når de danske børnefamilier spiser aftensmad sammen, taler de primært om barnets eller børnenes dag og
børnenes venner. 84 pct. af alle forældre nævner, ”hvad
børnene har lavet i løbet af dagen”, som et typisk samtaleemne ved middagsbordet. Dette emnes popularitet
bliver stærkt efterfulgt af, hvilke venner børnene har
fået dagen til at gå sammen med. Tre ud af fire familier
taler også om de oplevelser, familien har haft sammen,
og om de interesser familien deler, f.eks. sport. Derudover er samtalerne præget af koordinering – syv ud af ti
familier bruger aftensmåltidet som en mulighed for at
planlægge de kommende dage og til at tale om lektier og
skolearbejde. Se figur 14.
Forældrene sætter ikke kun børnene i centrum ved
middagsbordet. Lektielæsning og højtlæsning fylder
meget i dagligdagen. To tredjedele af de 2-5-årige får
ifølge deres forældre læst højt hver dag eller næsten hver
dag, og 95 pct. af de 2-5-årige får læst højt mindst en
gang om ugen. Godt en tredjedel af de 6-12-årige får

hjælp til deres lektier dagligt, og for næsten 90 pct. af
børnene i den aldersgruppe er forældrene involveret i
lektielæsningen mindst en gang om ugen. Forældrenes
engagement i lektielæsningen fortsætter ind i børnenes
teenageår. To tredjedele af forældrene til de 13-15-årige
læser stadig lektier med deres barn mindst en gang om
ugen, siger de.
Når det kommer til at tale om politik og samfundsforhold med de større børn, er forældrene også engagerede. Tre fjerdedele af forældrene til de 13-15-årige angiver
at tale om politik og samfundsforhold med deres barn
mindst én gang om ugen, og seks ud af ti forældre til de
10-12-årige taler om politik med barnet mindst en gang
om ugen. Se figur 15.
Social arv bliver fastholdt ved
middagsbordet
Samværet i familierne udspiller sig dog ikke på samme
måde i alle børnefamilier. Hvordan man er sammen,

side

Alderen afgør, hvad børn og voksne er sammen om
Hvor ofte gør du eller en anden voksen i husstanden følgende?
Hver dag eller næsten hver dag
1-5 gange om ugen
Et par gange om måneden eller mindre
Ved ikke
Læser højt for mit barn
2-5 år

5%

0%

65 %

30 %

40 %

6-9 år

15 %

1%
11 %

45 %

30 %

10-12 år

58 %

1%

Hjælper mit barn med lektier
37 %

6-9 år

12 %

2%

49 %

31 %

10-12 år

57 %

12 %

0%

11 %

13-15 år

55 %

33 %

0%

Taler om politik og samfundsforhold med mit barn
3%

33 %

6-9 år

64 %

1%
9%

10-12 år

52 %

38 %

1%
10 %

13-15 år
1%

0

63 %

27 %
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Figur 15 De mindste børn får læst højt og bliver hjulpet med lektierne, mens de ældre børn taler om
politik og samfundsforhold med forældrene.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.
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De højtuddannede læser mere for deres børn

og hvad man taler om med børnene, varierer f.eks. med
forældrenes uddannelses- og indkomstniveau. Forældre
med lang og mellemlang videregående uddannelse rapporterer f.eks., at de læser højt for deres børn, mere end
forældre med kortere uddannelser. Hvor næsten halvdelen – 47 pct. – af forældrene med lang eller mellemlang
videregående uddannelse svarer, at de hver dag eller næsten hver dag læser højt for deres børn, er det kun omtrent en tredjedel af forældrene med erhvervsfaglig, kort
videregående eller grundskoleuddannelse, der læser højt
hver dag. Til gengæld er der cirka en tredjedel af forældrene med erhvervsfaglig, kort videregående og grundskoleuddannelse, der kun læser højt et par gange om
måneden eller sjældnere. De højt uddannede forældre
fortæller også i højere grad, at de er tilbøjelige til at tale
om politik og aktuelle samfundsbegivenheder ved middagsbordet. I forhold til, hvor ofte snakken i hjemmet
falder på politik og samfundsforhold, er der også forskel
på indkomstgrupperne. Forældre med højere indkomster taler oftere om politik med deres børn end forældre
med lavere indkomster.
Disse sociale forskelle er vigtige. Flere undersøgelser
peger nemlig på, at det har stor betydning for børns resultater i skolen, hvad forældrene taler med børnene om
derhjemme, og om der bliver læst højt for børnene. Når
akademikerforældre og forældre med højere indkomster
bruger mere tid på disse aktiviteter, får deres børn altså
et forspring i skolen. Se tekstboks herunder.

Hvor ofte gør du eller en anden voksen i husstanden
følgende? Læser højt for mit barn. Fordelt på
forældrenes uddannelsesniveau.
Hver dag eller næsten hver dag
1-5 gange om ugen
Et par gange om måneden eller mindre
Ved ikke
47 %

Mellemlang eller
lang videregående
uddannelse

34 %
18 %
1%

Erhvervsfaglig
uddannelse /
kort videregående
uddannelse

31 %
38 %
31 %
0%

Grundskole,
folkeskole eller
gymnasial
uddannelse

34 %
33 %
33 %
0%
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Figur 16 Ca. halvdelen af forældrene med lang eller
mellemlang uddannelse læser højt for deres barn dagligt,
mod en tredjedel af forældrene med grundskoleuddannelse.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Succes i uddannelsessystemet skabes i barndomshjemmet
Forældrene har stor betydning for,
hvor meget udbytte eleverne får af
undervisningen i skolen. Både forældrenes uddannelse og den kulturelle
aktivitet i hjemmet har en væsentlig
indflydelse på børnenes chancer
for succes i uddannelsessystemet.
Udbyttet af undervisningen bliver
bedre for eleverne, når familien støtter op om skolen og er sammen om
kulturelle aktiviteter i fritiden.
At tale om politik og samfundsforhold er netop en af de kulturelle
aktiviteter, man kan have i hjemmet,
som forbedrer børnenes chancer for at
gennemføre en ungdomsuddannelse.
Andre kulturelle aktiviteter, der styrker

børnenes faglige kompetencer, er, hvis
familien spiser sammen, diskuterer litteratur, film og tv, besøger museer og
har klassisk litteratur i hjemmet. Disse
aktiviteter skaber både forbedrede
chancer for videreuddannelse efter
folkeskolen og bedre resultater i f.eks.
de internationale PISA-undersøgelser.
Det viser beregninger fra seniorforsker
Beatrice Rangvid fra AKF for Ugebrevet
A4, gengivet i Folkeskolen 2020 fra
Skolerådet.
Fra andre undersøgelser ved man, at
højtuddannede forældre i højere grad
end andre taler med deres børn om
politiske og kulturelle emner, ligesom
de også i højere grad involverer sig i

børnenes skolearbejde. Sammen med
familiens sociale position har dette
engagement fra forældrenes side betydning for børnenes forventninger til
deres fremtidige uddannelsesniveau
og position i samfundet.
Forældres højtlæsning har også en
betydning for, hvordan børn og unge
klarer sig i uddannelsessystemet.
Svenske og finske børn klarer sig
bedre end danske børn i PISA-undersøgelserne, og det hænger ifølge forsker Gøsta Esping-Andersen sammen
med, at svenske og finske forældre i
højere grad fortæller historier for deres
børn og leger med bogstaver og ord
sammen med dem.

side

Mere overvågning og indblanding,
end da far var dreng

Børnene er altså omdrejningspunktet for rigtig mange
samtaler og aktiviteter i familierne. Flere danske forældre oplever da også, at de i dag spiller en anden og
større rolle i forhold til deres børn, end deres egne forældre gjorde. De oplever, at de blander sig mere i børnenes dagligdag, end deres egne forældre gjorde, og at
børnene har mindre tid uden voksenopsyn. Det tyder
på, at forældrerollen har ændret sig. Fra at have spillet en mere tilbagetrukket rolle i børnenes dagligdag,
er børnelivet i dag både blevet mere overvåget og mere
forældrestyret. Forældrene oplever kort sagt, at de er
kommet mere på banen.
Således mener 43 pct. af forældrene, at de ved mere
om, hvad deres barn laver i løbet af en dag, end deres
forældre gjorde. 42 pct. mener, at de ved lige så meget,
som deres forældre gjorde, og kun 8 pct. tror, at deres
forældre havde bedre styr på dem, da de var børn, end de
selv har. Se figur 17.
38 pct. vurderer, at deres barn tilbringer mindre tid
uden voksent opsyn, end de selv gjorde, mens 43 pct.
vurderer, at mængden af uovervåget leg er den samme.
Kun 13 pct. mener, at børn i dag tilbringer mere tid uden
voksent opsyn.
30 pct. af de adspurgte forældre siger samtidig, at de
griber mere ind i deres børns konflikter med andre børn,
end deres egne forældre gjorde. Kun 8 pct. af forældrene
mener, at de giver deres børn større frihed til at klare
egne konflikter, end deres egne forældre gjorde. Dermed
er der altså et billede af et børneliv, hvor forældrene i
hvert fald selv mener, at de selv og andre voksne spiller
en betydelig større rolle i deres børns hverdag, og at de
ved betydeligt mere om, hvad barnet foretager sig, end
deres forældre gjorde.

Jeg har indtryk af, at
børn er mere overvågede i dag, end de var, da
jeg selv var barn. Og der
er meget mere forældrestyring i dag. Jeg synes,
at det virker som om,
at børn er mere i centrum i dag, end de var i
70’erne.
Mor til to børn, 38 år,
Region Hovedstaden

4 ud af 10 forældre ved mere om, hvad
deres barn laver i løbet af dagen, end
deres egne forældre gjorde
Ved du mere eller mindre om, hvad dit barn laver i
løbet af en typisk dag, end dine forældre vidste om,
hvad du lavede, da du var på dit barns alder?
Jeg ved mere om,
hvad mit barn laver

43 %

Jeg ved det samme

42 %

Jeg ved mindre om,
hvad mit barn laver

8%

Ved ikke

7%
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Figur 17 85 pct. af forældrene oplever, at de ved mere
eller det samme om, hvad deres barn laver i løbet af
dagen, end deres egne forældre gjorde. Kun 8 pct.
oplever, at de ved mindre.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.
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Børnene vil have trygge hjem
Ifølge Mandag Morgen og TrygFondens undersøgelse
sætter flertallet af danske forældre børnene i centrum
for livet i hjemmet. Og netop livet i hjemmet er ifølge
børnene også afgørende for at have det godt. Flertallet
af børnene fra Børnerådets børne- og ungepanel angiver
enten et trygt hjem eller at føle sig elsket som de vigtigste
elementer i et godt børneliv. 36 pct. af børnene nævner
således et trygt hjem som vigtigst for at man som barn
kan have det godt, og næsten lige så mange – 33 pct. –
angiver det at føle sig elsket som vigtigst. Længere nede
på listen følger bl.a., at have mange venner, at man ikke
bliver mobbet, og at man laver sjove ting i fritiden, som
hhv. 7 pct., 6 pct. og 5 pct. af børnene nævner.
Et trygt og kærligt hjem er dog ikke nødvendigvis et
hjem, hvor børnene aldrig er alene hjemme. For selv om
børnene fra Børnerådets børne- og ungepanel prioriterer
et trygt hjem, så kan børnene i 6. klasse også godt lide at
være hjemme på egen hånd. 30 pct. af de adspurgte børn
svarer, at de godt kan lide at være alene hjemme, og 60
pct. svarer, at de godt kan lide at være alene hjemme nogen gange. Kun 7 pct. af børnene fra Børnepanelet synes
ikke, at det er rart at være alene hjemme uden voksne.

Et trygt hjem er det vigtigste
Hvilke af følgende er vigtigst, for at man som barn kan
have det godt?
Trygt hjem

36 %

At man føler sig elsket

33 %

At man har mange venner

7%

At man ikke bliver mobbet

6%

At man laver sjove ting i fritiden
sammen med venner

5%

At man har mindst én ven, man
kan stole på

5%

Familien har en god økonomi

4%

At man er fysisk aktiv

2%

At man får ordentlig mad

2%

Figur 19 At have et trygt hjem og føle sig elsket er det
vigtigste for det gode børneliv, ifølge børnene selv..
Kilde Børnerådets børne- og ungepanel.

Synes du, at det kan være rart at være alene hjemme uden voksne?
Figur 18

Ja

30 %

60 %

3%
7%

Nogen gange

Nej

Ved ikke
Kilde Børnerådets børne- og ungepanel
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Alle har ret til eget værelse

Den digitale opkobling begynder ved
10-årsalderen

Danske børn mangler ikke meget
Har dit barn følgende?
Egen cykel

96 %

Eget værelse

91 %

Eget skrivebord

Har dit barn følgende? Egen mobiltelefon, eget fjernsyn,
egen pc eller laptop, egen profil på Facebook.
Fordelt på barnets alder.
Egen profil på Facebook
Egen pc eller laptop

Eget fjernsyn
Egen mobiltelefon

67 %

Egen mobiltelefon

93 %
92 %

51 %

13-15 år

Egen pc/laptop

73 %

49 %

Eget fjernsyn

99 %

44 %

Egen facebook-profil

54 %
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35 %
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63 %
96 %
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Figur 20 Langt de fleste danske børn har egen cykel
og eget værelse.
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27 %

6-9 år

Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.
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Figur 21 Når børnene bliver 10-12 år, har de fleste egen
mobiltelefon, eget fjernsyn, egen pc og egen facebookprofil.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Det er ikke bare tid til højtlæsning, lektielæsning og
samtaler ved middagsbordet, som forældrene ”investerer” i deres børn. Og godt forældreskab handler heller
ikke kun om at engagere sig i børnenes dagligdag, følge
med i, hvad de laver, og hjælpe dem med at løse konflikter. Forældrene sørger uanset husstandsindkomst for at
sikre, at børnenes materielle rammer er i orden. Danske
forældre bruger mange penge på børnetøj og på at sikre
veludstyrede børneværelser.
Næsten alle danske børn uanset alder har egen cykel,
og ni ud af ti børn har eget værelse – det store flertal, allerede fra de er helt små.
Hvorvidt børnene har de øvrige ting, afhænger i høj
grad af, hvor gamle de er. De større børn har naturligt

nok flere ting end de mindre børn. F.eks. er et skrivebord
ikke nødvendigvis til stede i alle førskole- og indskolingsbørns værelser. Cirka en tredjedel af de 2-9-årige børn
har ikke eget skrivebord. Og faktisk er der stadig 10 pct. i
udskolingen, der ikke har eget skrivebord.
Adgangen til informations- og kommunikationsteknologi stiger dramatisk omkring 10-årsalderen. 96
pct. af alle 10-12-årige har egen mobiltelefon, 76 pct. i
samme aldersgruppe har egen pc/laptop, og 63 pct. af de
10-12-årige har eget fjernsyn. For de mindre børn på 6-9
år er tallene væsentligt lavere: 27 pct. har egen mobiltelefon, 35 pct. har egen pc/laptop, og 36 pct. har eget
fjernsyn. Se figur 21.
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Tøj vejer tungest i budgettet og skiller
indkomstgrupperne

Barnets køn har ikke nævneværdig betydning for, hvor
mange ting det har, eller hvor mange penge forældrene
bruger på ting til barnet. Forældrene gør altså ikke forskel på piger og drenge. Familiens husstandsindkomst
har interessant nok heller ikke synderlig stor betydning
for, hvor mange ting forældrene rapporterer, at deres barn
har. Når man kontrollerer for barnets køn, alder og andre sociodemografiske baggrundsvariable, har børn fra
familier med en husstandsindkomst på under 200.000
kr. den samme mængde ting som børn fra hjem med husstandsindkomster på helt op til 1,1 mio. kr. Det er først
ved husstandsindkomster på over 1,1 mio. kr., at børnene
har signifikant flere ting end børnene fra hjemmene med
den laveste husstandsindkomst. Næsten uanset familiens
indkomst forsøger forældrene altså som udgangspunkt at
tilbyde deres børn de samme materielle rammer.
Til gengæld har forældrenes indkomst betydning for,
hvor mange penge de bruger på deres børns tøj og ting.
Over halvdelen af forældrene med husstandsindkomster
på op til 500.000 kr. bruger under 250 kr. om måneden
på tøj til deres barn, og cirka en fjerdedel af forældrene
med indkomster på under 200.000 kr. bruger under 100
kr. om måneden på børnetøj. Til sammenligning bruger
flertallet af forældrene fra familier med husstandsindkomster på over 500.000 kr. mere end 250 kr. om måneden på børnetøj. Næsten hver tredje forælder fra familier
med husstandsindkomster på 1,1 mio. kr. eller derover
bruger mere end 500 kr. om måneden på tøj til deres
barn, og hver femte forælder fra familier med husstandsindkomster på 800.000 til 1,1 mio. kr. bruger mere end
500 kr. om måneden på tøj til deres barn. Se figur 22.
Forskellene på, hvor mange penge forældre fra familier
med forskellige husstandsindkomster bruger på deres
børn, kan give en del af svaret på, hvorfor mange forældre fra lavindkomstfamilier føler et pres for at give deres
børn de samme materielle goder som andre børn. Som
nævnt i kapitel 1 oplever 37 pct. af forældrene fra familier
med en husstandsindkomst på under 200.000 kr., at det
nogle gange er svært at få råd til at give deres børn de samme ting, som klassekammerater og legekammerater har.
Hvis man kigger på forældrenes forbrug til børnene,
så bruger de fleste forældre, 41 pct., mellem 0 og 99 kr.

om måneden på legetøj, spil, spillekonsoller og lignende
til deres børn. 28 pct. bruger 100-249 kr. på dette om
måneden, og 9 pct. bruger 250-499 kr. Kun 3 pct. bruger
mere end 500 kr. på legetøj og lignende til deres børn
om måneden.
Stort set alle de forældre, hvis børn har en mobiltelefon, bruger mellem 0 og 249 kr. på mobiltelefoni til deres
børn om måneden. Kun meget få har et større mobilforbrug end det.
Tøj til børnene er det, som forældrene bruger de største beløb til. Kun 9 pct. af forældrene bruger under 100
kr. om måneden, og cirka en tredjedel bruger 100-249 kr.
37 pct. bruger 250-499 kr. i gennemsnit om måneden på
tøj til børnene, og hele 12 pct. bruger faktisk 500-1.000
kr. på deres børns tøj om måneden.

Men de (børnene) får da
det, de skal have. Og vi
har for eksempel også
fået mad af min mor,
fordi jeg sad hårdt i det –
selv om det er pinligt.
Mor til to børn, 43 år,
Region Midtjylland
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De højeste indkomstgrupper bruger flere penge på deres børn
Hvor mange penge bruger din familie i gennemsnit hver måned på tøj til det barn i husstanden mellem 2 og 15 år, der
senest har haft fødselsdag? Fordelt på indkomstgrupper.
500 kr. eller mere

250-499 kr.

100-249 kr.

0-99 kr.

Ved ikke
30 %
38 %

23 %

1.100.000 kr. eller derover

2%
7%

20 %
44 %
26 %

800.000-1.099.999 kr.

5%
6%

11 %
40 %
32 %

500.000-799.999 kr.

8%
9%

9%
29 %
41 %

200.000-499.999 kr.

16 %
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28 %
33 %

Under 200.000 kr.

26 %
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Figur 22 30 pct. af forældrene med de højeste husstandsindkomster bruger 500 kr. eller mere på tøj til deres barn om
måneden. Det samme gælder kun for 9 pct. af forældrene fra de laveste indkomstgrupper.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.
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Røde kinder, tak

Forældrene vil have børnene væk fra skærmene
Vil du gerne have, at dit barn bruger mere eller mindre tid end i dag på følgende?
Mit barn bruger passende tid på dette
Ved ikke

Jeg så gerne, at mit barn brugte mere eller meget mere tid på dette
Jeg så gerne, at mit barn brugte mindre eller slet ingen tid på dette
Se film og serier på TV
Spille computerspil, PS el. lign.
Være på Facebook eller lign. sociale medier
Kunne være alene med sig selv
Følge med i nyhederne på TV
Tale med sine forældre
Læse lektier
Være sammen med jævnaldrende
Spille et musikinstrument
Dyrke sport
Hjælpe til i hjemmet
Være udendørs
Læse bøger

0%

53 %

46 %
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Figur 23 De tre fritidsaktiviteter, der er mest upopulære hos forældrene, involverer tv- og computerskærme. Til
gengæld vil forældrene gerne have, at børnene læser flere bøger.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Selv om danske forældre som beskrevet oplever, at de på
mange måder agerer anderledes end deres egne forældre, og selv om forældreskabet for flere forældre i dag
indebærer mere overvågning og voksenindblanding end
tidligere, så abonnerer danske forældre måske i virkeligheden stadig på deres forældres dannelsesbegreb.
I hvert fald tyder vores undersøgelse på, at forældrene
stadig sværmer for et dannelsesbegreb, der lægger vægt
på boglig fordybelse, udendørs aktiviteter, hjælp i hjemmet, holdsport og musikalsk udfoldelse fra deres børn.
Til gengæld må børnene gerne skære ned på skærmtiden
og brug af sociale medier, mener forældrene. Det harmonerer dårligt med, at børneværelserne ret tidligt i børnenes liv udstyres med pc’er og fjernsyn, og at 96 pct. af de
10-12-årige børn har mobiltelefon.
55 pct. af forældrene vil gerne have, at deres børn bru-

ger mere tid på at læse bøger, og 49 pct. af forældrene
vil gerne have deres børn til at bruge mere tid udendørs.
Samtidig ønsker et stort mindretal på 46 pct. af forældrene, at børnene hjælper mere til i hjemmet. Til gengæld
vil forældrene gerne skrue ned for børnenes skærmtid.
44 pct. vil gerne have, at deres børn bruger mindre tid
på at spille computerspil, playstation og lignende, 46 pct.
vil gerne have, at deres børn bruger mindre tid på at se
film og serier på tv, og cirka en tredjedel af forældrene vil
gerne have, at børnene er mindre på Facebook og tilsvarende. Se figur 23. På langt hovedparten af de adspurgte
områder er forældrene dog tilfredse med tingenes tilstand. På alle områderne – undtagen læsning af bøger
– oplever et flertal af forældrene, at deres børn i dag har
et passende tidsforbrug.
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Sociale medier understøtter
børnenes venskaber
Hvor vigtige mener du, at sociale medier er for dig og dine kammeraters
venskaber ? Med sociale medier mener vi f.eks Facebook, Skype, Arto osv.
Figur 24.

Meget vigtige
19 %

Vigtige
43 %

Ikke vigtige

21 %
17 %

Ved ikke

Børnene er glade for de sociale medier
Hvad synes du om sociale medier (f.eks. Facebook,
Skype, Arto osv.)?

Facebook, Arto og Skype er en integreret del af de fleste børns venskaber og sociale fællesskaber. Det svarer
børnene fra Børnerådets børne- og ungepanel. De sociale medier er tilsyneladende en forlængelse af børnenes
samvær på godt og ondt. 62 pct. af børnene fra Børneog Ungepanelet svarer, at sociale medier er vigtige eller
meget vigtige for deres og deres kammeraters venskaber.
21 pct. af børnene svarer, at de sociale medier ikke er
vigtige for deres og deres kammeraters venskaber. Derudover svarer 86 pct. af børnene, at de sociale medier er
en sjov måde at være sammen på, og 66 pct. af børnene
fra Børne- og Ungepanelet svarer, at de sociale medier er
et redskab som alt andet. Dog er der et stort mindretal på
45 pct. af børnene, der mener, at de sociale medier fylder
for meget. Det hænger godt sammen med billedet i Mandag Morgens og TrygFondens undersøgelse, der viser, at
en tredjedel af forældrene gerne vil have, at deres barn
brugte mindre tid på Facebook ol.
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Meget uenig

Det er en sjov måde at være sammen på
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Det er et værktøj som alt mulig andet
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Jeg synes, at børn bruger sociale medier for meget
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Jeg kan slet ikke forestille mig at leve uden
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Hvis man ikke bruger sociale medier, er man uden for
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48 %

19 %

Jeg synes, at voksne bruger sociale medier for meget
7%

24 %

57 %

13 %

Figur 25 Langt de fleste børn synes, sociale medier
giver en sjov måde at være sammen på. Fire ud af ti
børn synes, at børn bruger sociale medier for meget.
Kilde Børnerådets børne- og ungepanel.
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Pligter – det bruger vi ikke hos os

Næsten halvdelen af forældrene vil som nævnt gerne
have mere hjælp i hjemmet fra deres børn, og på dette
område er der i mange familier sket et skifte siden forældrenes barndom. 43 pct. af forældrene oplever således,
at deres børn i dag har færre pligter i hjemmet end deres
forældre havde, og kun 11 pct. har flere. De danske forældre bruger tilsyneladende meget tid på at være sammen med deres børn og på at tale om og med deres børn,
men giver kun i begrænset omfang deres børn pligter eller ansvar i hjemmet.
Det er kun borddækning, opvask og at holde orden på
eget værelse, som et flertal af børn i alderen 6-15 år skal
hjælpe til med i hjemmet en eller flere gange om ugen.
Halvdelen af alle børn i alderen 6-15 år skal hjælpe til
med borddækningen 1-4 gange om ugen, og en tredjedel
hver dag eller næsten hver dag. 16 pct. hjælper med borddækningen et par gange om måneden eller sjældnere.
Den fordeling er relativt ens på tværs af aldersgrupper,
dog skal 37 pct. af de 13-15-årige hjælpe med borddækningen hver dag eller næsten hver dag. Rengøring af huset, indkøb og påpladslægning af vasketøj er noget, som
langt størsteparten (mellem 70 og 84 pct.) af børnene i
6-15-årsalderen kun bliver inddraget i et par gange om
måneden eller sjældnere. Se figur 27.
Cirka hvert tiende barn (11 pct.) skal hjælpe til med at
holde orden på sit værelse hver dag, og 43 pct. skal hjælpe til med det 1-4 gange om ugen. Til gengæld hjælper
næsten 40 pct. af de 6-15-årige kun med at holde orden
på eget værelse et par gange om måneden, og 6 pct. gør
det aldrig eller næsten aldrig. Selv om analyser viser, at
større børn generelt har flere pligter i hjemmet end mindre børn, er det ikke, fordi de store børn trækker læsset.
Blandt de 13-15-årige hjælper 45 pct. med at holde orden
på eget værelse et par gange om måneden eller sjældnere.
De øvrige pligter, der er spurgt til i undersøgelsen, er
for flertallet af de 6-15-årige noget, de kun er inddraget
i et par gange om måneden eller sjældnere. Det gælder
også hverdagens foreteelser som f.eks. at lægge vasketøj

Forældrene tror, at deres børn har lige så
mange pligter som andre børn
Tror du, at dit barn har flere eller færre pligter i
hjemmet end andre børn på samme alder?
Mit barn har den
samme mængde pligter

53 %

Mit barn har
færre pligter i hjemmet

23 %

Mit barn har flere
pligter i hjemmet

13 %

Ved ikke

12 %

0

10 20 30 40 50 60

Figur 26 53 pct. af forældrene tror, deres barn har den
samme mænge pligter som andre børn på samme
alder. Kun 13 pct. tror, at deres barn har flere pligter.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

på plads, gå ærinder og købe ind og at gøre rent i hjemmet. Eksempelvis fortæller forældrene, at 37 pct. af de
6-15-årige børn aldrig eller næsten aldrig hjælper til med
at lægge vasketøj på plads. Hovedparten af forældrene –
53 pct. – vurderer, at deres børn har den samme mængde
pligter i hjemmet som andre børn på samme alder. Næsten en fjerdedel af forældrene vurderer, at deres børn
har færre pligter derhjemme end andre børn, og kun 13
pct. af forældrene mener, at deres børn har flere pligter
i hjemmet end de jævnaldrende. Det tyder altså på, at
forældrene oplever, at det niveau af pligter og ansvar i
hjemmet, deres børn har, svarer til normen for danske
børn i den alder. Se figur 26.
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Børnene hjælper sjældent til med rengøring og indkøb
Hvor ofte hjælper dit barn til med at …
Hver dag eller næsten hver dag

1-4 gange om ugen

... passe yngre søskende om aftenen,
hvis den eller de voksne i
husstanden ikke er hjemme?

02

... hjælpe yngre søskende
med lektielæsningen?

0 9%

... gå ærinder/købe ind?

0

... gøre rent i hjemmet?

0
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... følge/hente yngre søskende i
skole, SFO eller daginstitution?
... lægge vasketøj på plads?

Et par gange om måneden eller mindre
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... dække bord/tage af bordet?
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... vaske op eller tømme/fylde
opvaskemaskinen?
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28 %
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... holde orden på sit værelse?
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Figur 27 Kun borddækning, opvask og orden på værelset er der et flertal af børnene, der hjælper
til med på ugentlig basis.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.
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I skolen siger de også, at det
er sundt med pligter. Og de
får lommepenge, så nogle
gange siger jeg, ”nu ryger
lommepengene”, eller ”det
kan du få en tyver for”, for at
gøre et eller andet ekstra.
Mor til to børn, 50 år, Region Syddanmark

Hjemme hos Amalie har de
sådan en regel om, at hvis hun
gør sit værelse rent, så tjener
hun slik til sin sliktallerken om
fredagen. Så hun prøver sådan
at tjene slikket.
Caroline, 8 år

3
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BørneliveT i
daginstitut i o n e r og
skole
Sociale kompetencer og tolerance er vigtigt, mener forældrene.
Så vigtigt, at deres børn ikke må lege med de børn, der bryder reglerne.
Børneliv - ifølge danskerne
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Tegninger Rebecca, Jasmin, Noah, Haskir, Karen Marie, Lukas, Viggo

Tegn hvad du laver i skolen

side

Børnelivet i daginstitution
og skole
Danske forældre er meget tilfredse med deres børns
daginstitutioner og skoler.

Danske børn er efter internationale standarder nogle
af de mest institutionaliserede børn i verden. Og danske forældre vil ikke have det anderledes. Forældrene
er meget tilfredse med de daginstitutioner, de betror
deres børn til, og de oplever, at de løser de trivsels- og
udviklingsopgaver, som forældrene ønsker, de skal løse.
På en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst, vurderer danske
forældre deres daginstitutioner til et gennemsnit over 8,
og de oplever, at samværet med de andre børn i institutionen giver deres børn noget, som pasning i hjemmet
ikke kan. Danske forældre går derfor ikke rundt med
noget ønske om at passe deres børn hjemme, og har heller ikke dårlig samvittighed over, hvor meget tid børnene tilbringer i daginstitutionerne.
Grundskolen er forældrene næsten lige så glade for.
Den får et gennemsnit på 7,8 på samme skala, og den
er næsten lige så god som daginstitutionerne til at løse
de opgaver, som forældrene vil have løst. Langt de fleste forældre oplever, at deres børn trives med lærere og
klassekammerater og klarer sig godt fagligt. Også her
er forældrene tilsyneladende på linje med børnene fra
Børnerådets børne- og ungepanel. Langt hovedparten af
børnene synes, at skolen er med til at give dem et godt
liv, og kun et lille mindretal er der kun, fordi de skal. De
forældre, der oplever, at deres børn har forskellige trivselsproblemer, oplever som nævnt dog også, at problemerne påvirker deres børns trivsel og faglige udvikling
i skolen negativt.
Danske forældre er meget enige om, hvad folkeskolen skal kunne. På tværs af sociale, demografiske og

politiske skel er der enighed om skolens kerneopgaver:
Den skal give børnene lyst til læring, gode færdigheder
inden for læsning, skrivning og matematik, og evne til
at arbejde selvstændigt, gøre sig umage, arbejde stille og
koncentreret og aflevere til tiden.
Den lokale folkeskole er det naturlige valg for de fleste danske forældre, og de færreste forældre, der har sat
deres børn i den lokale folkeskole, har overvejet andre
muligheder. De forældre, der har sat deres børn i den
lokale folkeskole, begrunder deres valg med, at skolen
ligger tæt på hjemmet, og at barnets venner går der.
Den lokale folkeskole giver altså børnene et lokalmiljø
med venner og sociale relationer. De forældre, der vælger privatskole til deres børn, har helt andre prioriteter. De gør det oftest for at få et højere fagligt niveau
eller en særlig pædagogisk tilgang i undervisningen af
deres barn.
På den korte bane udgør inklusion af børn med adfærdsproblemer og børn, der ikke følger almene sociale
spilleregler, en udfordring for forældrenes forhold til
folkeskolen. Forældre vil ikke have, at deres børn omgås
disse børn som venner, og de viser også stor modstand
mod at rumme flere adfærdsvanskelige børn i deres
barns klasse. Det kunne hænge sammen med forældrenes fokus på at sikre deres barn gode sociale relationer
og undgå mobning – se kapitel 1 og 2 – og det repræsenterer en potentiel udfordring, på et tidspunkt hvor der er
politisk opbakning til, at flere børn der i dag modtager
specialundervisning noget af skoletiden, skal rummes
fuldt ud i den normale undervisning.
Børneliv - ifølge danskerne
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Forældrene elsker deres
daginstitutioner
Daginstitutionerne får meget positive vurderinger af
forældrene. Danske forældre er meget tilfredse med deres barns daginstitution. De oplever, at deres barn udvikler sig positivt i daginstitutionen og trives med de
andre børn og voksne.
Det kommer klart til udtryk, når småbørnsforældrene spørges til tilfredsheden med barnets daginstitution
eller dagpleje. Her giver forældrene en gennemsnitlig
score på 8,02 på en skala fra 0 (meget utilfreds) til 10
(meget tilfreds). På samme skala har 70 pct. af forældrene angivet tilfredsheden med deres barns daginstitution
til 8, 9 eller 10. Se figur 28.

Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit
barns daginstitution/dagpleje?
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Figur 28 Syv ud af ti forældre giver deres barns
daginstitution/dagpleje 8, 9 eller 10 på en skala fra 1
til 10
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Nej til pasning i hjemmet
„

Mere end pasning
Når danske forældre er så begejstrede for deres børns
daginstitutioner, skyldes det måske, at de oplever, at daginstitutionen kan noget, som hjemmepasning ikke kan.
Få ville således bytte daginstitutionen ud og passe deres
barn hjemme – selv hvis de havde tid og mulighed. Hele
78 pct. af forældrene afviser, at de selv ville passe deres
barn frem for at sende det i institution, selv om de havde
mulighed for at gøre det. Kun 8 pct. af forældrene ville
hellere passe deres børn selv, hvis de kunne. Se figur 29.
Der er ikke markante forskelle på hverken køn, uddannelsesniveau eller indkomst, når det kommer til at
have et ønske om at passe børnene selv frem for at sende
dem i daginstitution eller dagpleje. Mødrene længes f.eks.
ikke mere end fædrene efter at passe deres børn selv.
Undersøgelsen viser, at et meget stort flertal af forældrene oplever samværet med de andre børn som essentielt for børnene. Derudover vurderer forældrene, at
daginstitutionerne og deres pædagoger kan stimulere
børns udvikling på en måde, som de ikke nødvendigvis selv kan eller har tid til. Forældrene mener altså, at
opholdet i daginstitutionen giver noget værdi, som de
umuligt selv kunne levere ved hjemmepasning. Kun 2
pct. af forældrene ser ikke samvær med andre børn som
vigtigt for barnets udvikling. Se figur 30.
Forældrenes daginstitutionsglæde påvirkes formentlig
også af, at forældrene i allerhøjeste grad oplever, at deres
børn trives i institutionerne. Hele 91 pct. af småbørnsforældrene fortæller, at deres børn i høj eller meget høj grad
trives i institutionen. Kun 1 pct. af forældrene mener, at
dette kun i mindre grad eller slet ikke er tilfældet. Og billedet bliver endnu mere positivt, når man spørger til barnets
trivsel med de ansatte i institutionen: Hele 94 pct. af forældrene svarer, at barnet i høj eller meget høj grad trives med
de ansatte, mens 5 pct. svarer, at dette kun sker i nogen
grad. Det tyder på, at forældrene oplever daginstitutionen
som et positivt socialt miljø for deres børn.

Topkarakter til daginstitutionerne

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?:
Hvis jeg havde tid og mulighed, ville jeg hellere selv
passe mit barn frem for at sende det i daginstitutionen/dagplejen“
Helt eller
overvejende enig

8%

Hverken enig
eller uenig

13 %

Helt eller
overvejende uenig
Ved ikke

78 %

1%
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Figur 29 78 pct. af forældrene afviser, at de hellere
ville passe deres barn hjemme, selv hvis de havde tid
og mulighed for det.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Ingen dårlig samvittighed her
Det er svært at finde ”hår i suppen”, når man kigger på
danske forældres oplevelse af deres barns daginstitution.
Og det er da også en myte, at danske forældre skulle have
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Ikke bare opbevaring

Samvær med andre børn gør forskellen

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
“ Jeg har dårlig samvittighed over, hvor meget tid mit
barn opholder sig daginstitutionen/dagplejen”

Andel af forældre der er helt eller overvejende enige i
følgende udsagn:
“Samværet med de andre børn i daginstitutionen/
dagplejen er vigtig for mit barns udvikling”

Helt eller overvejende enig

20 %

96 %
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Figur 30 Næsten alle forældre vurderer, at deres barns
samvær med andre børn er vigtig for dets udvikling.

Hverken enig eller uenig

16 %

Helt eller overvejende uenig
Ved ikke

Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

63 %

1%

“ Tiden i daginstitutionen/dagplejen er reelt mest
opbevaring af børnene”
Helt eller overvejende enig

kronisk dårlig samvittighed over, hvor meget tid deres
barn opholder sig i daginstitutionen eller dagplejen. Kun
ca. 4 pct. af forældrene erklærer sig helt enig i denne påstand, mens andre ca. 16 pct. erklærer sig overvejende
enige. Derimod erklærer hhv. 31 og 32 pct. af småbørnsforældrene sig helt uenige eller overvejende uenige i, at
de skulle have dårlig samvittighed over, hvor meget børnene opholder sig i institutionerne. Se figur 31.
Samtidig erklærer langt de fleste forældre, 71 pct., sig
uenige i, at tiden, som børnene bruger i daginstitutionen
eller dagplejen, reelt mest er opbevaring af børnene. Kun
11 pct. af forældrene mener, at tiden i daginstitutionen
reelt bare er opbevaring af børnene.

11 %

Hverken enig eller uenig

17 %

Helt eller overvejende uenig
Ved ikke
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Figur 31 71 pct. af forældrene er uenige i, at tiden i
daginstitutionen bare er opbevaring af deres børn, og
kun 20 pct. har dårlig samvittighed over, hvor meget tid
deres barn tilbringer der.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Danske børn er institutionsbørn
Danmark er det land i verden, hvor
flest børn går i daginstitution. 97
procent af alle danske 3-5-årige børn
går i børnehave. De fleste af disse er i
institution over 30 timer om ugen, og
de fleste har gået i børnehave, fra de
var omkring tre år. Før dette gik langt
de fleste af dem i vuggestue eller blev
passet i en kommunal dagplejeordning. Danske børn er de børn i Norden,
der kommer tidligst i institution. 86
pct. af de etårige danske børn går i institution, mens det samme gælder for
71 pct. af de norske etårige, 49 pct. af

de svenske og 30 pct. af de finske.
En del af årsagen til forskellene mellem de nordiske lande kan være forskelle i barselsreglerne, men ifølge Anette Borchorst, professor ved Aalborg
Universitet, har daginstitutionernes
historie også betydning. Udviklingen af
de moderne danske daginstitutioner
fik fart på i 1960’erne, hvor man ud
fra et pædagogisk synspunkt mente,
at det var godt for børn at komme i
institution. I Sverige og Finland har
normerne været anderledes, og mødre
og fædre, der sender deres børn i in-

stitution tidligt, er i højere grad blevet
stemplet som dårlige forældre. Norge
er det land, der ligner Danmark mest,
hvad angår pasning af de yngste, og
de sidste 10 år er antallet af etårige
norske børn i institution steget støt.
Ifølge professoren skyldes forskellen
mellem Danmark og Norge, at ”Norge
har en kontantstøtteordning, hvor
man kan få penge for at få børnene
passet i hjemmet. Det er imidlertid
ikke primært mødrene selv, der passer
børnene,” siger Anette Borchorst.
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God tilfredshed med grundskolen

Grundskolen leverer

Børnene trives både socialt og fagligt i skolen

Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit
barns skole? Du bedes svare på en skala fra 0 til 10,
hvor 0 svarer til, at du er "meget utilfreds", og 10 svarer
til, at du er "meget tilfreds".

I hvilken grad vil du samlet sige, at dit barn ...
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Figur 32 67 pct. af forældrene giver deres barns skole 8,
9 eller 10 på en tilfredshedsskala fra 0 til 10.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.
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Figur 33 Ca. otte ud af ti forældre oplever, at deres
børn klarer sig fagligt godt, og at de trives med de
andre børn og lærerne.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Ligesom med daginstitutionerne er de danske forældre
generelt set godt tilfredse med de grundskoler, deres
børn går i. Vurderet på en skala fra 0 til 10, hvor 0 svarer til meget utilfreds og 10 svarer til meget tilfreds, er
gennemsnittet af forældrenes vurderinger af deres eget
barns skole 7,8. Tilfredsheden deles på tværs af sociale,
geografiske og politiske skel, men falder en smule, efterhånden som børnene bliver ældre. Se figur 32.
Forældrenes tilfredshed kan hænge sammen med, at
langt hovedparten af forældrene oplever, at deres barn trives med sine klassekammerater og lærere. Det store flertal
af forældrene oplever også, at deres barn klarer sig fagligt
godt i skolen. Både socialt og fagligt oplever flertallet af
forældrene, at deres barns skolegang er en succeshistorie.
77 pct. af forældrene vurderer, at deres barn i høj eller meget høj grad klarer sig fagligt godt i skolen. Dog er

der også et ret stort mindretal af forældrene, der oplever
deres barns faglige udvikling som mere problematisk.
23 pct. af forældrene oplever således, at deres barn kun i
nogen grad, mindre grad eller slet ikke klarer sig fagligt
godt i skolen.
Socialt oplever langt størstedelen af forældrene også,
at skolen er et godt sted for deres børn. 84 pct. af forældrene oplever i høj eller meget høj grad, at deres barn
trives med sine klassekammerater, og 85 pct. at barnet
trives med sine lærere. Som det var tilfældet i forhold til
fagligheden, er der dog også ret store mindretal af forældre, hvis børn ikke har det så godt med deres klassekammerater og lærere. 17 pct. og 15 pct. af forældrene synes
kun i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke, at deres
barn trives med hhv. de andre børn i klassen og deres
lærere. Se figur 33.
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De fleste børn er glade for
deres skole
Er skolen med til at give dig et godt liv?
Figur 34

Ja. Mest fordi jeg lærer noget
24 %

48 %

24 %

4%
Ja. Mest fordi jeg har gode venner i skolen

Ja. Mest fordi jeg får mulighed for
at tage en uddannelse bagefter

Nej. Jeg er der kun, fordi jeg skal

Flertallet af forældrene i Danmark er tilfredse med deres
barns skole, og det samme er børnene i Børnerådets børne- og ungepanel. 96 pct. af børnene i Børne- og Ungepanelet synes, at skolen er med til at give dem et godt liv.
Børnene har forskellige grunde til at synes om deres
skole. Halvdelen af børnene sætter pris på det sociale
fællesskab, de har i skolen. De mener, at skolen er med
til at give dem et godt liv, fordi de har gode venner i skolen. De resterende børn, der synes, at skolen er med til at
give dem et godt liv, begrundet det med henvisning til
det faglige. De oplever, at de lærer noget, eller begrunder
det med, at de får mulighed for at tage en uddannelse
bagefter. Et lille mindretal af børnene er ikke så glade for
skolen. 4 pct. af de adspurgte elever siger, at de kun går i
skole, fordi de skal.
Børneliv - ifølge danskerne
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Den lokale skole vinder på nærhed og
venskaber – men ikke på faglighed

TrygFondens og Mandag Morgens undersøgelse viser,
at den lokale folkeskole er det naturlige valg for de fleste
forældre i Danmark. 74 pct. af de forældre, hvis børn
går i den lokale folkeskole, svarer, at de kun i mindre
grad eller slet ikke har overvejet at sætte deres barn i
en anden skole. Forældrene til børn på fri- og privatskoler har i højere grad orienteret sig om de forskellige
skoler, og det samme har de forældre, der har valgt en
folkeskole uden for deres eget skoledistrikt. Blandt dem
angiver hhv. 29, 44 og 52 pct., at de i meget høj, i høj
grad eller i nogen grad har overvejet andre skoler end
den, deres barn går i.
Valget af den lokale folkeskole kan i hvert fald til dels
være begrundet i praktiske forhold. Særligt uden for de
større byer er det ikke nødvendigvis praktisk muligt at
få børnenes transport til og fra skole til at hænge sammen, hvis man ikke sætter børnene i den lokale folkeskole. Det afspejler sig også i, at halvdelen af forældrene
angiver skolens afstand til hjemmet som en af de faktorer, der havde betydning for deres valg af den lokale
folkeskole. Undersøgelsen tyder dog også på, at det ikke
bare er en skole forældrene vælger til, når de sætter deres
barn i den lokale folkeskole – det er et lokalområde og
et socialt miljø om deres børn. Forældre med børn i den
lokale folkeskole lægger nemlig også vægt på, at deres
barn kommer til at gå i skole med sine venner, søskende
og de andre børn fra kvarteret.
Hvis man sammenligner med de forældre, der har
fravalgt den lokale folkeskole til fordel for en folkeskole
i et andet skoledistrikt, eller som har valgt at sætte deres barn i en privat- eller friskole, ser man klare forskelle. De forældre, der vælger privatskole til deres
børn angiver i høj grad skolens faglige niveau og pædagogiske tilgang, som den vigtigste årsag til deres skolevalg. Det tyder på, at fravalget af den lokale folkeskole
for disse forældre bygger på, at forældrene vurderer, at
deres barn kan få et bedre fagligt udbytte andre steder.
Se figur 35.

Det vigtigste, jeg lærer i
skolen, er sammenhold.
Rebecca, 10 år

Voksne skriver ikke
altid så pænt. Det er lidt
sjusket, og de skulle
hellere gå i skole og lære
at skrive så flot, som en i
2. klasse gør.
Laura, 8 år

Danske børn går i folkeskole
Langt de fleste børn i Danmark går i folkeskole. I
skoleåret 2011/2012 gik ca. 80 pct. af eleverne i grundskolen ifølge Danmarks Statistik i en folkeskole.
Dette dækker ganske vist over geografiske forskelle.
I Københavns Kommune går 28 pct. af børnene i den
skolesøgende alder i privatskole, mens det i Dragør og
på Fanø kun er ca. tre pct. af eleverne. Derudover falder
folkeskolens tag i eleverne med årene. I 9. klasse går
69 pct. af eleverne på en folkeskole, og i 10. klasse går
37 pct. af eleverne på en folkeskole. Faldet i tilslutningen til folkeskolen for de ældste elever skyldes dog
også, at rigtig mange elever i den alder vælger at tage
et efterskoleophold.
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Nærhed i folkeskolen, faglighed i privatskolen
“Hvilke af nedenstående forhold havde størst betydning, da du/I valgte barnets skole?”
De fem forhold, der har størst betydning ved skolevalget, for de forældre, der har børn i den
lokale folkeskole, er
At man bor i skoledistriktet
Skolens afstand til hjemmet
At de fleste af barnets venner går der
At de ældre søskende har gået eller går der
At de fleste af kvarterets børn går der

59 %
48 %
25 %
24 %
24 %

Forældre, der har deres barn i en folkeskole uden for skoledistriktet, har lagt vægt på:
33 %
Skolens afstand til hjemmet
29 %
Skolens faglige niveau
28 %
Skolens pædagogiske tilgang
26 %
Dialog med skolen forud for endeligt valg
25 %
At de fleste af barnets venner går der
Forældre til børn i privatskole har lagt vægt på:
62 %

Skolens faglige niveau
Skolens pædagogiske tilgang
At det er en lille skole
Dialog med skolen forud for endeligt valg
Skolens afstand til hjemmet

62 %

At det er en lille skole
Skolens pædagogiske tilgang
Skolens faglige niveau
Anbefalinger fra venner og bekendte med børn på skolen
At de ældre søskende har gået eller går der

43 %
31 %
26 %
21 %

Forældre til børn i friskole har lagt vægt på:
61 %
32 %
30 %
24 %
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Figur 35 Skolernes forskellige forhold betyder ikke det samme for forældrene, når de skal vælge.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Børneliv - ifølge danskerne

51

Mange opgaver, der lykkes,
for daginstitutioner og skoler

Som nævnt er danske forældre meget tilfredse med både
daginstitutioner og skoler. Det er særligt interessant, når
man tager i betragtning, at undersøgelsen samtidig viser, at danske forældre forventer generelt meget af deres
børns skoler og daginstitutioner. Forældrene placerer
hele eller dele af ansvaret for en lang række udviklings-,
dannelses- og læringsopgaver hos de to institutioner.
Den gode nyhed er, at både skoler og daginstitutioner ser
ud til at levere det, forældrene ønsker, især daginstitutionerne. Skolerne leverer også, men i lidt mindre grad, og
et par af ønskerne til skolen bliver ikke helt opfyldt. Særligt lysten til at lære prioriteres højt, uden at det opleves
lige så godt opfyldt.
Institutioner skal vægte de sociale
kompetencer over de faglige
Listen af egenskaber og kompetencer, som danske
forældre mener, at det er afgørende vigtigt, at daginstitutionen udvikler hos børnene, er ganske lang og rummer
også basale opdragelsesopgaver som at lære børnene at
tage tøj på og sidde pænt ved bordet.
Men forældrene forventer først og fremmest, at vuggestuen, dagplejen og børnehaven skal lære danskernes
børn at fungere sammen med mange forskellige børn.
Derudover betragter forældrene det også som meget
vigtigt, at daginstitutionen bidrager til at udvikle børnenes selvtillid.
På en liste af ting, som forældrene kan ønske, at deres barn lærer og udvikler i daginstitutionen, tillægges
kendskab til bogstaver og tal mindst betydning (7,2 på
en ti-punkt-skala), mens det at fungere sammen med
mange forskellige børn, som allerede nævnt, scorer
højest (9,2 på en ti-punkt-skala), jf. figur 36. Klassiske
skoleparathedsmål som ”at have kendskab til bogstaver

og tal”, ”at kunne sidde stille i længere tid”, ”at kunne
arbejde koncentreret” og ”at kunne modtage og forstå en
kollektiv besked” placerer sig alle relativt langt nede på
listen, både i forhold til ønske om og oplevelse af, at dette
leveres. Se figur 36.
Forældrene har tilsyneladende fokus på motorisk
udvikling og på bevægelse og fysisk aktivitet. Institutionens udefaciliteter er også et af de forhold, som tillægges størst betydning i forbindelse med forældres valg af
daginstitution.

I børnehaven kan man
lege, og i skolen skal
man lytte til, hvad
læreren siger. Man
sveder mere i skolen,
og man kan gå uden for
i børnehaven.
Hashir, 9 år
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Daginstitutionerne leverer på alle parametre
I hvilken grad er det vigtigt for dig, at dit barn lærer og udvikler følgende i sin daginstitution? / I hvilken grad oplever du, at
dit barn lærer og udvikler følgende i sin daginstitution? Du bedes svare på en skala fra 0 til 10, hvor 0 svarer til "slet ikke",
og 10 svarer til "i allerhøjeste grad".
Forældrenes oplevelse af daginstitutionens evne til at løfte opgaven
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Figur 36 Der er en god overensstemmelse mellem, hvilke egenskaber forældrene anser som vigtige, at børnene lærer i
institutionen, og hvad de rent faktisk oplever, at børnene lærer.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.
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Skolen matcher forældrenes
forventninger

Ligesom daginstitutionen skal skolen også løfte en lang
række forskellige opgaver, mener forældrene. Først og
fremmest skal skolen sikre, at børnene har lyst til at lære,
og at de får stærke kernefaglige kompetencer inden for
læsning, skrivning, matematik, samfundsforhold, natur
og teknik, it og historie.
Men forældrene forventer også, at skolen skal socialisere de danske børn. De skal lære at have respekt for og
kunne arbejde sammen med andre. Og de skal disciplineres: kunne arbejde stille og aflevere opgaver til tiden,
og lære at arbejde selvstændigt og at gøre sig umage med
deres opgaver. Der kan i undersøgelsen ikke ses sociale,
geografiske eller politiske skel i opbakningen til disse
opgaver. Alle grupper af forældre oplever dem som vigtige. Selv om skolen er en politisk kampplads, er danske
forældre altså langt hen ad vejen enige om, hvad grundskolen helt overordnet skal levere.
Der er også stor enighed mellem forældrene om,
at det er vigtigt, at skolen samtidig giver børnene en
grundlæggende paratviden og kendskab til dansk historie og til natur og teknik. Men forældrene prioriterer
ikke disse emner helt så højt som de kerneopgaver, der
nævnes ovenfor. Også denne konsensus går på tværs af
de sociale, økonomiske og politiske skel.
Skolen lykkes med det meste, vurderer forældrene.
En væsentlig forklaring på forældrenes store tilfredshed
med skolen lader til at være, at der kan konstateres et
rimeligt tæt match mellem de færdigheder og kompetencer, som forældrene ønsker, at barnet lærer og udvikler i sin skole, og de færdigheder og kompetencer, som
de oplever, at barnet rent faktisk lærer og udvikler her.
Se figur 37. Dog er der en gennemgående tendens til, at
forældrene scorer deres prioriteter højere end deres oplevelse af skolens indfrielse af samme. Mest interessant
er det måske, at skolens evne til at stimulere børnenes
lyst til at lære, som forældre vurderer som skolens vigtigste opgave, blot befinder sig i det høje midterfelt, når
forældrene skal vurdere, i hvor høj grad skolerne lever
op til forventningerne.

Det er vigtigt, at skolen
lærer Emil at tro på
sine egne evner. Han
skal have forskellige
interesseområder, og han
skal kunne fungere i en
social sammenhæng med
andre mennesker. Og så
synes jeg, at han får en
sund appetit på det at
lære at læse.
Far til tre børn, 47 år,
Region Hovedstaden

side

Skolen leverer på det meste
I hvilken grad er det vigtigt for dig, at dit barn lærer og udvikler følgende i sin grundskole? / I hvilken grad oplever du, at
dit barn lærer og udvikler følgende i sin grundskole? Du bedes svare på en skala fra 0 til 10, hvor 0 svarer til "slet ikke", og
10 svarer til "i allerhøjeste grad".
1 Lyst til at lære
Forældrenes oplevelse af skolens evne til at løfte opgaven
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Figur 37 Grundskolen lever på de fleste parametre op til forældrenes ønsker om, hvad barnet skal lære.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.
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”Ud med ballademagerne!”

Børnenes mulighed for at indgå i harmoniske og udviklende fællesskaber er som nævnt afgørende for danske
forældre. Forældrene angiver tolerance og selvstændighed som de vigtigste værdier, deres børns skal udvikle,
og de vurderer, at den største trussel mod deres børns
trivsel er mobning fra andre børn – se kapitel 1. Det kan
være dette ønske om at sikre deres børn adgang til velfungerende sociale fællesskaber, der slår igennem, når
forældrene skal pege på, hvem deres børn helst ikke må
lege med.
De børn, der på den ene eller anden måde undergraver det velfungerende fællesskab og bryder sociale spilleregler, bør børn ikke lege med, mener deres forældre.
Børn, der lyver eller snyder, mobber andre børn eller optræder hidsigt og aggressivt, er dømt ude som legekammerater, og de adfærdsvanskelige, der kan forstyrre den
sociale harmoni i skoleklassen, vil forældrene også helst
være fri for. Forældrene vil gerne give plads til flere fagligt svage børn i deres barns klasse, men børn med adfærdsproblemer ønsker de ikke at rumme flere af. Heller
ikke selv om der følger en støttelærer med.
For skolepolitikken er forældrenes modvilje mod at
rumme adfærdsvanskelige børn en meget konkret udfordring. Regeringen har i 2012 annonceret, at adgangen til specialundervisning skal mindskes, og at den
eksplosive stigning, der har været i henvisningen af bl.a.
adfærdsvanskelige elever, skal mindskes. Det betyder, at
ca. 50.000 børn, der i dag modtager specialundervisning
noget af skoletiden, fremover vil skulle rummes fuldt ud i
den almindelige undervisning.
De asociale er dem, vi ikke må lege med
Når danske forældre sorterer i deres børns vennekreds,
er det med fokus på at give børnene adgang til velfungerende sociale fællesskaber. Børn, der aktivt overtræder
grundlæggende regler for god social opførsel, topper
listen over de børn, som forældrene helst vil undgå, at
deres børn bliver venner med.
Tre fjerdedele af alle forældre vil helst undgå, at deres
barn blev venner med et barn, der ofte lyver, snyder eller mobber andre børn, og to tredjedele vil gerne holde

deres barn på afstand af hidsige, aggressive børn. Et
stort mindretal på 45 pct. af forældrene vil helst undgå,
at deres barn knytter venskaber med et dominerende og
bestemmende barn, og hhv. 20 pct. og 16 pct. af forældrene vil helst slippe for larmende og hyperaktive børn.
Et stille og indadvendt barn vil kun 4 pct. af forældrene
have problemer med at acceptere i deres barns vennekreds. Se figur 38.
Hhv. 26 pct. og 17 pct. af forældrene vil helst undgå,
at deres barn bliver venner med et barn fra en familie
med volds- eller alkoholproblemer, og 13 pct. af forældrene ville gerne undgå, at der udvikler sig et venskab
mellem deres eget barn og et barn fra en familie med
psykiske problemer. Derudover lader danske forældre
kun til i begrænset omfang at skele til vennernes familiære og sociale baggrund. Under 2 pct. af forældrene ville
have problemer med, at deres barn udviklede et venskab
med et barn med et fysisk handicap, et meget overvægtigt barn, et barn med anden etnisk eller religiøs baggrund, et barn, der ikke er så fagligt dygtigt, eller et barn
fra en familie med økonomiske problemer.

Der er for eksempel en af
drengene, hvor jeg får lyst
til at sige: ”Han skal bare
ikke gå i klasse med vores
datter”. Han er sådan en,
der kan gå på væggene,
og hvor pædagogen bruger
35% af sin tid på ham og
65% på alle de andre børn.
Der skal vores børn ikke gå.
Far til tre børn, 47 år,
Region Hovedstaden
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Forældrene siger nej til deres børns venskaber med børn, der lyver, mobber eller er aggressive
Hvilke af nedenstående børn ville du gerne undgå, at dit barn blev nære venner med? (Sæt gerne flere kryds)
Et barn, der ofte lyver og snyder

77 %

Et barn, der ofte mobber andre børn

76 %

Et hidsigt og aggressivt barn

67 %

Et dominerende og bestemmende barn

45 %

Et barn fra en familie med voldsproblemer

26 %

Et larmende og højrøstet barn

20 %

Et barn fra en familie med alkoholproblemer

17 %

Et hyperaktivt barn

16 %

Et barn fra en familie med psykiske problemer

13 %

Et stille og indadvendt barn

4%

Et barn af anden etnisk herkomst

2%

Et barn med en anden religiøs baggrund

2%

Et meget overvægtigt barn

1%

Et barn, der ikke er så fagligt dygtigt
i skolen som mit eget

1%
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Jeg ville ikke have problemer med, at mit barn
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Figur 38 Flertallet af forældre vil helst undgå, at deres børn bliver venner med andre børn, der lyver, snyder, mobber og
er aggressive.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.
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Forældrene siger nej til flere adfærdsvanskelige i skolen

Forældrene i undersøgelsen giver heller ikke meget plads
i skolen til de adfærdsvanskelige børn, som forældrene
helst ville undgå, at deres barn blev gode venner med.
Forældrene vil hellere give plads til flere fagligt svage
børn end til børn med adfærdsproblemer. Selv ikke med
en støttelærer vil forældrene inkludere flere adfærdsvanskelige børn i deres barns klasse.
Villigheden til at rumme flere adfærdsvanskelige
børn i skoleklasserne er begrænset blandt danske forældre. Syv ud af ti forældre vil som udgangspunkt ikke
kunne acceptere, at der kom 2-3 flere adfærdsvanskelige
børn i deres barns klasse. Kun 8 pct. af forældrene vil på
nuværende tidspunkt kunne acceptere 2-3 flere adfærdsvanskelige børn i deres barns klasse.
Selv ikke hvis de adfærdsvanskelige børn ledsages
af en støttelærer, vil flertallet af forældre kunne acceptere dem i klassen. 49 pct. af forældrene afviser fortsat
at rumme yderligere 2-3 adfærdsvanskelige børn i deres
barns klasse, selv om der følger en støttelærer med. Kun
27 pct. af forældrene er med på at åbne deres barns klasse
for yderligere 2-3 adfærdsvanskelige børn på betingelse
af, at klassen tilknyttes en støttelærer. Se figur 39.
Til sammenligning er forældrenes rummelighed
langt større over for fagligt svage børn. 36 pct. af forældrene er på nuværende tidspunkt klar til at acceptere
yderligere 2-3 fagligt svage børn i deres barns klasse. Og
hvis der tilknyttes en støttelærer, vil et flertal af forældrene på 55 pct. fint kunne acceptere yderligere 2-3 fagligt svage børn i deres barns klasse. Se figur 40.
Analyser af undersøgelsens data tyder på, at der er en
sammenhæng mellem forældrenes holdning til rummelighed og så deres skole og lokalområde. Forældre, der
bor i højt etagebyggeri, og de forældre, der vurderer at
have flest adfærdsvanskelige børn i deres barns klasse, er
mere skeptiske over for at rumme flere adfærdsvanskelige børn i klassen – også selv om der følger en støttelærer med. Gruppen af forældre, der gerne vil flytte til en
ny bolig, hvis de kunne, er også mere skeptiske over for
at rumme flere fagligt svage børn i klassen end forældre,
der er tilfredse med deres boligforhold.

Selv med støttelærer er forældrene
skeptiske over for flere adfærdsvanskelige
børn i klassen
Er du enig eller uenig i følgende udsagn?
“Jeg ville fint kunne acceptere, at der kom 2-3 flere
børn med adfærdsvanskeligheder i mit barns klasse”
Helt eller
overvejende enig

8%

Hverken enig
eller uenig

17 %

Helt eller overvejende uenig

71 %

Ved ikke

4%

“Hvis der blev tilknyttet en støttelærer eller
støttepædagog, ville jeg fint kunne acceptere, at der
kom 2-3 flere børn med adfærdsproblemer i mit barns
klasse”
Helt eller
overvejende enig

27 %

Hverken enig
eller uenig

19 %

Helt eller overvejende uenig

49 %

Ved ikke

5%
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Figur 39 71 pct. af forældrene vil ikke kunne
acceptere 2-3 flere adfærsvanskelige børn i deres
barns klasse, og selv hvis der følger en støttelærer
med, er 49 pct. af forældrene imod.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

side

Mere rummelighed lige om lidt

Fagligt svage børn er velkomne, hvis der
følger lærerressourcer med
Er du enig eller uenig i følgende udsagn?
“Jeg ville fint kunne acceptere, at der kom 2-3 flere
fagligt svage børn i mit barns klasse”
Helt eller
overvejende enig

36 %

Hverken enig
eller uenig

27 %

Helt eller overvejende uenig

32 %

Ved ikke

5%

“Hvis der blev tilknyttet en støttelærer, ville jeg fint
kunne acceptere, at der kom 2-3 flere fagligt svage
børn i mit barns klasse”
Helt eller
overvejende enig

55 %

Hverken enig
eller uenig
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Figur 40 Meningerne er delte om de fagligt svage
børn, men hvis der følger en støttelærer med, er der
ifølge 55 pct. af forældrene plads til flere af dem.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Forældrenes og lærernes modstand mod at rumme flere
adfærdsvanskelige elever i den almene undervisning
repræsenterer potentielt en udfordring for udviklingen
i skolen.
Cirka 84.000 elever modtager i dag specialundervisning – enten integreret i den almindelige undervisning,
i specialklasser eller på specialskoler. Det svarer til 14
procent af alle elever i skolen. Udgifterne til specialundervisningsområdet udgør cirka 30 procent af de
samlede udgifter til skolen. Næsten to tredjedele af
specialundervisningseleverne i normalklasser er drenge,
og mere end 70 pct. af specialklasseeleverne er drenge.
Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, at flere børn
i fremtiden skal rummes i den almene undervisning. Fra
1. august 2012 skal specialundervisningen udelukkende målrettes de børn, der har et særligt stort behov
for specialundervisning, hvilket vil sige ni klokketimer
eller mere, eller børn der undervises i specialklasser
og specialskoler. Konkret betyder det, at ca. 49.000
børn ud af de 84.000 fremover vil modtage støtte efter
de generelle bestemmelser i folkeskoleloven, hvilket
betyder, at de vil modtage forskellige tilbud om støtte og
ekstraundervisning, der skal gøre det muligt at rumme
dem i den almene undervisning.
TrygFondens og Mandag Morgens undersøgelse tyder
som nævnt på, at denne øvelse kan møde modstand. I
hvert fald, hvis det betyder, at flere adfærdsvanskelige
børn fremover skal rummes i normalundervisningen.
For det vil hverken lærere eller forældre bakke op om.
Og ifølge professor ved DPU Niels Egelund er det netop
et af målene med reformen. Han vurderer, at børneog undervisningsministeren ønsker at inkludere flere
adfærdsvanskelige børn i den normale undervisning
blandt andet for at spare penge.
”Gennem de sidste 20 år har vi set en voldsom stigning i eksklusion af elever fra den almindelige undervisning. Det er især elever med adfærds-, kontakt- og
trivselsproblemer, der ekskluderes, og eksklusionen har
ført til en eksplosiv stigning i udgifterne til specialundervisning. Derfor forsøger børne- og undervisningsminister
Christine Antorini nu at inkludere de adfærdsvanskelige
elever, der ellers koster kommunerne rigtig mange
penge,” siger Niels Egelund.
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Undersøgelsen tyder også på, at inklusionsopgaven deler
vandene politisk. Forældre, der stemmer på Dansk Folkeparti, Liberal Alliance eller Venstre, har sværere ved at
acceptere, at der kommer flere adfærdsvanskelige børn i
deres barns klasse, end forældre, der stemmer på Socialdemokratiet. Forældre, der stemmer på SF, kan i endnu
større grad acceptere flere adfærdsvanskelige børn, hvis
der følger en støttelærer med, end forældre, der stemmer
socialdemokratisk. Det samme billede tegner sig, hvis
man spørger til accepten af, at der kommer flere fagligt
svage børn i klassen sammen med en støttelærer.

Der er en meget sød dreng i klassen, men han har jo så bare en
diagnose. Men jeg synes jo bare, det er synd, at han skal være der.
Jeg tror, han kunne få det meget bedre et sted, hvor man bedre
kunne rumme ham, så han ikke oplevede så mange nederlag.
Far til to børn, 43 år, Region Nordjylland

Lærerne siger også nej til en større rummelighedsopgave
Danske skolelærere deler forældrenes betænkelighed over for en større
rummelighedsopgave i folkeskolen.
En undersøgelse, som Danmarks
Evalueringsinstitut gennemførte
blandt folkeskolelærere i 2011, viser,
at halvdelen af lærerne oplever, at der
allerede i dag inkluderes for mange
elever med særlige behov i den almene undervisning. 42 pct. af lærerne
oplevede, at andelen af elever med
særlige behov, der inkluderes i den
almene undervisning, er passende,
og kun 3 pct. vurderer, at for få elever
med særlige behov inkluderes i den
almene undervisning .
Lærerne kan også godt genkende
forældrenes bekymring. Seks ud af

ti lærere oplever, at forældrene ofte
er bekymrede for, at der inkluderes
for mange i normalundervisningen.
Flertallet af lærene oplever dog ikke
modstanden fra forældre som særlig
massiv. 55 pct. af lærerne svarer, at
de kun i mindre grad eller slet ikke
oplever modstand mod inklusionen fra forældre, som ikke har et
barn med særlige behov. 38 pct af
lærerne oplever i høj grad eller nogen
grad modstand.
Lærene oplever, at det er hensynet til
klassens sociale fællesskab, der får
forældre til at slå bak på rummeligheden. Lærerne vurderer, at forældrenes modstand mod at inkludere børn

med særlige behov i normalundervisningen skyldes frygt for uro i undervisningen, udadreagerende adfærd
og konflikter blandt eleverne samt
et svækket fagligt niveau. Undersøgelsen fra EVA viser, at hhv. 87 pct.
og 86 pct. af de adspurgte lærere
vurderer, at modstanden mod at
inkludere elever med særlige behov i
normalundervisningen i høj grad eller
i nogen grad skyldes frygten for uro i
undervisningen og udadreagerende
adfærd og konflikter blandt eleverne.
Ifølge lærerene fylder et svækket
fagligt niveau dog lidt mindre. 60 pct.
af lærerne oplever i høj eller nogen
grad, at det ligger bag modstanden.
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De andres børn får det hårdt
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Tegn hvad man laver som voksen
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Børneliv i fremtiden
Danske forældre ser generelt ubekymret på fremtiden. De regner
med, at deres børn vil klare sig fint.

Danske forældre ser optimistisk på deres egne børns
fremtid. Og det hænger godt sammen med, hvordan de
opfatter deres barns situation. Som beskrevet oplever
langt de fleste forældre, at det går deres børn godt. Flertallet af forældrene oplever, at deres børn trives og udvikler sig godt, både i hjemmet, i skolen og i daginstitutionen. Seks ud af ti forældre vurderer faktisk, at det går
så godt, at deres barn er fagligt dygtigere end gennemsnittet i sin skoleklasse. Flertallet af forældrene oplever
altså, at deres barn er i en positiv udvikling, og flertallet
forventer, at den udvikling vil fortsætte ind i fremtiden.
Størsteparten af forældrene forventer da også, at deres barn vil nå samme uddannelsesmæssige og økonomiske niveau, som de selv har nået, og forældrene forventer ikke, at deres barn vil få svært ved at få arbejde,
uanset om det har en uddannelse eller ej. En tredjedel af
forældrene svarer faktisk, at de slet ikke gør sig nogen
bekymringer på deres barns vegne.
Danske forældres ubekymrede syn på deres børns
fremtid og deres generelle tilfredshed med tingenes tilstand lader også til at slå igennem, når de skal forholde
sig til udviklingen af folkeskolen og daginstitutionerne.
Undersøgelsens resultater tyder på, at flertallet af forældrene ikke ser noget støre behov for at ændre på arbejdsgangene i folkeskolen og daginstitutionerne. ”If it ain’t
broken, don’t fix it”, synes at være forældrenes holdning.
Forældrene er særligt kritiske over for forslag, der lægger
op til at introducere flere karakterlignende elementer og
mere konkurrence i skolen. Danske forældre vil tilsyneladende gerne bevare børnelivet som et legende rum fri
for karakterer og andet, der animerer til konkurrence
og bedømmelse af børnene. Det er ikke bare i folkeskolen, at denne holdning slår igennem. Forældrene afviser

også, at daginstitutionerne skal begynde tidligere på at
forberede børnene på at gå i skole.
To forslag til ændringer får dog støtte fra flertallet af
forældrene: mere idræt og mere niveaudeling i folkeskolen. De øvrige ændringsforslag får en mere blandet modtagelse. Det tyder på, at forældrene langt fra er enige om,
hvilken vej skolen skal udvikle sig i fremtiden. Hvis man
spørger børnene, så efterspørger et flertal af børnene fra
Børnerådets børne- og ungepanel flere lejr- og dagture
og mere undervisning i praktisk-musiske fag.
Det mindretal af forældre, der oplever, at deres børn
har sociale eller faglige problemer i skolen, ønsker dog
flere ændringer i skolens praksis. Flertallet af de forældre, der oplever, at deres børn trives dårligt med de
andre børn i klassen, bakker op om at lade skolearbejdet blive klaret i skolen, så børnene ikke har lektier. På
samme måde ønsker et flertal af de forældre med børn,
der ikke klarer sig så godt fagligt, at børnene skal gå i
skole flere timer hver dag. Blandt det store flertal af forældre, der ikke oplever problemer med børnenes trivsel
og faglige udvikling i skolen, er der ikke opbakning til
disse ændringer.
Danskernes optimisme på deres eget barns vegne og
deres modvilje mod at kigge skolen og daginstitutionerne
efter i sømmene virker mere paradoksal, når man sammenholder dem med, hvordan forældrene forventer, at
det danske samfund generelt vil udvikle sig. For danske
forældre forventer, at deres børn vil skulle være voksne i
et hårdere og mere konkurrencepræget samfund. Forældrene forventer, at fremtidens arbejdsmarked vil kræve
uddannelse og mere hårdt arbejde, at der vil være større
forskel på rig og fattig, og at der i fremtiden vil være
mindre mulighed for at modtage socialhjælp.
Børneliv - ifølge danskerne
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Mit barn skal nok klare sig i en
farlig fremtid

Danske forældre er optimister på deres egne børns vegne. Som vi beskriver senere i dette kapitel, forventer forældrene, at det danske samfund i fremtiden vil blive et
barskere sted at leve, med større forskel på rig og fattig
og et arbejdsmarked, der stiller større krav til uddannelse og arbejdsindsats end i dag. På trods af dette er forældrene ubekymrede på deres eget barns vegne.
Det store flertal af forældre forventer, at deres eget
barn vil klare sig lige så godt som eller bedre i uddannelsessystemet end de selv. Fire ud af fem forældre forventer, at deres egne børn vil få den samme eller bedre uddannelse og bedre økonomiske rammer, end forældrene
selv har. Kun 6 pct. har en forventning om, at deres eget
barn vil ende med en kortere uddannelse. Se figur 41.
Forældrenes tro på, at deres barn nok skal klare sig i uddannelsessystemet, giver måske en del af forklaringen på
forældrenes generelle optimisme på deres barns vegne.
Som vi beskriver længere fremme i rapporten, forudsiger forældrene nemlig, at uddannelse i stor udstrækning
kommer til at være nødvendigt, når man i fremtiden skal
klare sig på det danske arbejdsmarked.
Omtrent halvdelen af forældrene tror også, at deres
barn som voksen vil få de samme økonomiske vilkår,
som forældrene selv har. Næsten en tredjedel tror, at deres barn vil opleve bedre økonomiske vilkår, mens blot 5
pct. forudser, at deres barn vil få en dårligere økonomi,
end de selv har. Se figur 42.
Forældrenes optimisme på deres børns vegne slår
også igennem, når de skal forholde sig til, hvilke bekymringer de gør sig om deres børns fremtid. Meget sigende
svarer en tredjedel af forældrene, at de ikke bekymrer
sig om noget som helst på deres barns vegne – hverken
arbejdsløshed, ensomhed, kriminalitet eller andre af de
ting, de er blevet bedt om at vælge imellem. Faktisk er
det dette svar, der vinder størst tilslutning i nedenstående liste af bekymringer om, hvordan barnets liv vil
udvikle sig i voksenalderen. Efter de ubekymrede fylder
frygten for, at ens barn kan få helbredsproblemer, mest
hos de danske forældre. Se figur 43.

Mit eget barn er dygtigst
Når danske forældre ser lyst på deres barns fremtid, bygger de måske blandt andet deres optimisme på en meget positiv vurdering af deres eget barns evner. Langt
flertallet af danske forældre til børn i den skolesøgende
alder oplever i hvert fald, at deres barn klarer sig fagligt
bedre end sine klassekammerater. Næsten seks ud af ti af
de adspurgte forældre vurderer, at deres barn ligger fagligt langt over eller lidt over gennemsnittet i sin klasse.
Ca. en tredjedel mener, at deres barn ligger i midten af
klassen, og kun ca. hver tiende forælder oplever, at deres
barn trækker det faglige gennemsnit i klassen ned. Kun
8 pct. af forældrene til børnene i den skolesøgende alder
oplever, at deres eget barn ligger lidt under eller langt
under det faglige gennemsnit i klassen. Se figur 44.

Uddannelsesoptimisme på børnenes vegne
Tror du, at dit barn vil ende med at få en længere
uddannelse, kortere uddannelse eller lige så lang
uddannelse som dig?
Længere uddannelse
end mig

42 %

Lige så lang uddannelse
som mig

40 %

Kortere uddannelse
end mig

6%

Ved ikke
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Figur 41 82 pct. af forældrene tror, at deres børn vil få
en lige så lang eller længere uddannelse end dem selv.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

side

Tro på god økonomisk fremtid

Mit eget barn er klogere end gennemsnittet

Tror du, at dit barn som voksen vil få bedre økonomiske
vilkår, dårligere økonomiske vilkår eller de samme
økonomiske vilkår, som du selv har i dag?

Hvordan oplever du, at dit barn klarer sig fagligt i forhold
til sine klassekammerater?

Bedre økonomiske
vilkår end mig

Han/hun ligger fagligt
langt over/lidt over
gennemsnittet i sin klasse

32 %

De samme økonomiske
vilkår som mig

Han/hun ligger fagligt i
midten af sin klasse

48 %

Dårligere økonomiske
vilkår end mig
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Figur 42 Otte ud af ti forældre tror, at deres børn som
voksne vil få mindst lige så gode økonomiske vilkår, som
de selv har.
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Figur 44 Seks ud af ti forældre tror, at deres børn klarer
sig fagligt bedre end gennemsnittet i deres klasse.

Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

De bekymringsløse forældre
Hvilke tre af nedenstående bekymrer dig mest, hvis du tænker på, hvordan dit barns liv vil udvikle sig i voksenalderen?
Jeg bekymrer mig ikke
for nogen af ovennævnte

34 %

At han/hun kan risikere
at få helbredsproblemer

32 %

At han/hun kan få svært
ved at få arbejde

31 %

At han/hun kan risikere at blive
involveret i kriminelle handlinger

19 %

At han/hun kan risikere
at blive ensom

17 %

At han/hun kan have svært ved
at gennemføre en uddannelse

16 %

At han/hun kan risikere at
få økonomiske problemer
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At han/hun kan risikere at
få alkoholproblemer
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At han/hun vil få svært ved at finde
en ægtefælle eller partner
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Figur 43 33 pct. af forældrene svarer, at de ingen bekymringer har på deres børns vegne.
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Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.
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Udvikling af folkeskole og
daginstitutioner:
If it ain’t broken, don’t fix it

Barnets trivsel i skolen har betydning for
forældrenes reformønsker
Synes du, at følgende forslag er en god eller dårlig idé?
Fordelt på hvordan barnet trives med klassekammeraterne
„

Danske forældre er ikke indstillede på de store ændringer af folkeskole og daginstitutioner. Mandag Morgen
og TrygFonden har bedt danske forældre om at tage
stilling til 13 forslag til ændringer og reformer af skole
og daginstitutioner, og derudaf er det kun 2 forslag, der
vinder støtte fra et flertal af forældrene. Det er forslag,
der handler om at give eleverne i skolen mere idrætsundervisning og om at give folkeskolen bedre mulighed for
at niveaudele eleverne. De to forslag får begge tilslutning
fra relativt store flertal af forældrene. For de øvrige forslags vedkommende er flertallet af forældre mere tøvende eller decideret afvisende.
Forældrenes konservatisme på folkeskolens og daginstitutionernes vegne ligger naturligt i forlængelse af,
at det store flertal af forældre oplever, at det går rigtig
godt med deres barns skolegang eller deres barns dagligdag i daginstitutionen. Langt de fleste forældre oplever
som beskrevet, at deres børn trives og udvikler sig fagligt
og socialt i både skole og daginstitution, og man kan jo
forestille sig, at den oplevelse omsætter sig til en ”if it
ain’t broken, don’t fix it”-indstilling hos forældrene. De
forældre, der har en anden og mere negativ oplevelse af
deres barns trivsel og faglige udvikling, er da også anderledes indstillet på at reformere skolen. For eksempel
støtter et markant flertal af de forældre, der oplever, at
deres barn ikke trives så godt med andre børn i klassen,
forslaget om at lade børnene klare alt skolearbejdet i skolen, så børnene ikke får lektier for. Se figur 45.
På samme vis bakker flertallet af forældre med børn,
der ikke klarer sig så godt fagligt, op om et forslag om at
lade børnene gå flere timer i skole hver dag. Se figur 46.

Alt skolearbejdet klares i skolen, så børnene ikke skal
lave lektier hjemme”
Meget god eller overvejende god idé
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Figur 45 Forældre til de børn, der trives dårligst i
klassen, er største tilhængere af, at lektierne ikke skal
laves derhjemme.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.
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Forældre til børn, der klarer sig fagligt
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Figur 46 Forældrene til de børn, der klarer sig fagligt
dårligst i skolen, er de største tilhængere af flere
skoletimer.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.
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Ja til mere idræt og niveaudeling
i folkeskolen

Flertallet af danske forældre siger ja til mere idræt og
mere niveaudeling i folkeskolen. Et stort flertal af forældrene ønsker at skrue op for idrætsundervisningen i
folkeskolen. 72 pct. af forældrene synes, at det er en meget god eller overvejende god idé at give eleverne i skolen mere idrætsundervisning, end de får i dag. 22 pct.
af forældrene er neutrale over for idéen, og kun 4 pct.
af forældrene synes, at det er en overvejende eller meget
dårlig idé. Forældrene støtter også mere niveaudeling i
folkeskolen. 64 pct. af forældrene synes, at det er en meget god eller overvejende god idé at give folkeskolerne
større mulighed for at dele eleverne op på tværs af klasser på baggrund af elevernes præstationer i enkelte fag.
19 pct. af forældrene er neutrale over for det forslag, og
13 pct. synes, det er en dårlig idé. På disse to områder er
der altså massiv forældreopbakning til at ændre og udvikle folkeskolen. Se figur 47.
For hovedparten af de øvrige forslags vedkommende
er flertallet af forældrene mere delte. Store mindretal af
forældrene støtter ganske vist flere af disse forslag. F.eks.
er der tæt på at være flertal for at give eleverne i folkeskolen mere undervisning i praktisk-musiske fag, at lade
eleverne gå i skole flere timer hver dag, og at alt skolearbejdet skal klares i skolen. Ikke desto mindre er flertallet
af forældrene for alle de øvrige forslags vedkommende
neutrale eller afvisende. Man kan altså spore en vis tøven over for nye forslag, der ændrer på børnenes skoleliv,
og der er på ingen måde konsensus blandt forældrene
om, hvordan folkeskolen skal udvikle sig.
Den manglende konsensus blandt forældrene kom-

mer også til udtryk ved, at forældrenes politiske ståsted
slår igennem i deres vurdering af forslagene. Den videre
udvikling af folkeskolen er altså også politiseret.
Som udgangspunkt er forældrene dog relativt enige i
deres holdning til forslagene – altså i forhold til, om der
er flertal for, hvorvidt det er et godt forslag. De politiske
forskelle kommer derfor mest til udtryk ved klare størrelsesforskelle mellem tilslutningen til ændringsforslagene.
De politiske skel ses ved, at de borgerlige vælgere
(Dansk Folkeparti, De Konservative, Venstre og Liberal Alliance) generelt er mere for de initiativer, der har
at gøre med eliteklasser og konkurrence, målretning af
elevernes kompetencer, indførelse af karakterer tidligere
i folkeskolen, tidligere skolestart, flere timer i skolen og
lektielæsning i SFO’en. Eksempelvis er omkring en fjerdedel af de forældre, der stemmer på Liberal Alliance
og Venstre, positivt stemt over for at øge konkurrencen
mellem eleverne om at være fagligt dygtig, mens dette
kun gælder for 7-8 pct. af SFs og Enhedslistens vælgere.
Samtidig er centrum-venstre-vælgerne (De Radikale,
Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten) større tilhængere af indførelsen af flere kreative og praktiske fag,
samt til dels også for at skolearbejdet skal klares i skolen,
så børnene slipper for lektier i hjemmet. Det ses ved, at
hele 74 pct. af de forældre, der stemmer på Enhedslisten, mener, at det er en god idé at indføre flere timer
i praktisk-musiske fag, mens kun omkring en tredjedel
af de forældre, der stemmer på Liberal Alliance eller De
Konservative, mener det samme.
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Figur 47 Forældrene har meget forskellige holdninger til reformforslagene i folkeskolen, og flertallet af forslag vinder ikke
utvetydig modstand eller opbakning.
Note PDI står for procentdifferenceindeks og er et udtryk for forskellen mellem to procentandele. PDI dækker over, hvor mange procent der svarer, at
forslaget er en god idé, fratrukket hvor mange procent der svarer, at det er en dårlig idé. PDI kaldes også for en opinionsbalance.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.
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Nej til konkurrence og vurdering i
barndommen

Når man ser på de forslag, som flertallet af forældre afviser, tegner der sig et klart mønster. Forældrene afviser de
tiltag, der handler om tidligere skolestart, og som på andre måder vægter karaktergivning, flidspræmier og konkurrence i skolen. Markante flertal af forældrene afviser:

At børn skal starte i 0. klasse det år, de
fylder 5 (et år tidligere i skole).
At elever skal have karakterer fra 1. klasse.
At folkeskolen skal gøre mere for at få eleverne til at konkurrere om at være fagligt
dygtige.
At folkeskolen skal give flidspræmier til
særligt hårdtarbejdende elever.
Dette kan tolkes sådan, at forældrene vil bibeholde den
”legende og uskyldige” barndom så længe som muligt,
uden at børnene skal opleve at blive bedømt eller få vurderet deres indsats. Denne tolkning falder også i tråd
med, at forældrene i stort tal nedprioriterer værdier som
arbejdsomhed og vindermentalitet – se kapitel 1. Forældrene vil altså ikke umiddelbart lukke konkurrencesamfundet ind i børnelivet, og som vi kan se, gælder det
også i skolen.
Som nævnt bakker et flertal af forældrene dog op om
et forslag, som i en relativt blød form indeholder en større

grad vurdering af elevernes faglige evner og niveau i skolen, nemlig muligheden for niveauinddeling i forskellige
fag. 64 pct. mener, at bedre muligheder for at gøre dette er
en god idé, mens kun 13 pct. er imod forslaget.
Ligesom forældrene ikke vil fremme konkurrencen
mellem børnene, vil de heller ikke belønne særligt dygtige elever. Over halvdelen af forældrene, 51. pct., mener,
at dette er en direkte dårlig idé, mens kun en femtedel af
forældrene synes, det er en god idé. Forældrene vil altså
hverken opfordre til konkurrence mellem børnene eller
belønne de elever, der ”vinder” i konkurrencen.
En modstand, der er større end for de to ovenstående
eksempler, finder man dog hos forældrene, når det kommer til at give de mindste børn karakterer. Hele to tredjedele af forældrene ønsker ikke, at børnene i skolen skal
have karakterer, fra de starter i 1. klasse, og kun 13 pct. af
forældrene mener, at det kunne være en god idé.
Delte meninger om, hvornår skolelivet
skal starte
På samme måde som forældrene gerne vil skærme deres
børn af over for konkurrence og vurdering i folkeskolen,
så tyder vores undersøgelse på, at den samme refleks er
på spil, når forældrene skal vurdere overgangen fra daginstitution til folkeskole. Her er forældrene delte i deres
vurdering af, hvornår daginstitutionerne skal begynde
at forberede børnene på folkeskolen, og de afviser klart,
at børnene som hovedregel skal starte i skole et år tidligere end i dag. Det tyder igen på, at danske forældre er
tilbageholdende med at lade børnene gå fra det ubekym-
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Der burde være mere

Det er tilpas

Hvis man spørger børnene fra Børnerådets børne- og
ungepanel, så må skolen gerne skrue op for lejrture og
dagture og bruge mere tid på praktisk-musiske fag. Hhv.
72 pct., 63 pct. og 55 pct. af børnene svarer, at der burde
være mere af hver af disse aktiviteter.
Herudover efterspørger flertallet af børnene ikke ændringer i, hvordan tiden bruges i skolen – her ligner deres besvarelser til dels forældrenes. Flertallet af børnene synes,
at den tid, man i skolen i dag bruger på boglige fag, projekter, frikvarter og klassens time er tilpas. Hhv. 73 pct., 52
pct., 57 pct. og 50 pct. af børnene har svaret, at omfanget
af disse aktiviteter i skolen er tilpas. Der er dog et væsentligt mindretal blandt børnene, der gerne vil have mere af
både projekter, frikvarterer og klassens time.

Der burde være mindre
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rede, legende børneliv til et mere arbejdende og præstationspræget liv i skolen.
Størstedelen af forældrene, 38 pct., mener ikke, at
daginstitutionerne skal begynde tidligere på at forberede børnene til skolen. 27 pct. synes, at det er en god idé
at lade skoleforberedelsen begynde tidligere, og cirka en
tredjedel af forældrene tager ikke stilling for eller imod.
Se figur 49.
Derimod er billedet mere klart, når det kommer til forældrenes holdning til en tidligere skolestart. Her erklærer
hele 58 pct. af forældrene, at det ville være en dårlig idé, at
børnene skal starte et år tidligere i skole, end det er tilfældet nu, mens kun 21 pct. støtter dette forslag. Denne klare
modstand skyldes formentlig delvist den megen debat om
uro i klasserne og forældrenes overordnede holdning til,
at trivsel og leg er en del af den gode barndom.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Daginstitutionerne skal starte tidligere med at
forberede børnene på folkeskolen, end de gør i dag”

31 %

„

Overvejende eller
helt uenig
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Mor til to børn, 45 år, Region Midtjylland
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god idé
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Hverken god eller
dårlig idé
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Figur 49 Forældrene er delte i spørgsmålet om,
hvorvidt børnene skal starte tidligere med skoleforberedelse og undervisning.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Far til to børn, 43 år, Region Nordjylland

Du kommer jo ikke nogle
vegne som ufaglært i dag.
Vi tænkte ikke så meget på
uddannelse, da jeg var ung.
I dag er det vigtigt, at de er
fremtidssikret.

Tidligere skolestart og -forberedelse
splitter forældrene

Helt eller overvejende
enig

Jeg kan godt blive bekymret
for, hvad det er for en
verden, mine børn skal
vokse op i. Jeg tror, det
bliver hårdt. Hvis Oliver ikke
får en studentereksamen
og en videregående
uddannelse, så kommer han
jo på dybt vand.
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Figur 51 Forældrene er også skeptiske over for, om
deres egne børn vil kunne få job, hvis de ikke får en
uddannelse.
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Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Figur 50 Over halvdelen af forældrene tror, at der er
om 20 år ikke er nogen danske job til personer uden
uddannelse.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

Forældrenes tro på, at deres barn vil opnå mindst samme økonomiske og uddannelsesmæssige position som
dem selv, virker meget naturlig, når man tænker på, at
langt hovedparten af forældrene oplever, at det i dag går
rigtig godt for deres børn. Langt de fleste forældre oplever som nævnt, at deres børn trives og udvikler sig godt
både i hjemmet, i skolen og i daginstitutionen. Hvis man
tager afsæt i forældrenes oplevelse af, hvordan deres eget
barn har klaret sig hidtil, er det helt forståeligt, at langt
hovedparten af forældrene føler, at deres barns liv ligger
i en positiv bane, som sandsynligvis også vil fortsætte
ind i voksenlivet.
Men hvis man derimod kigger på forældrenes forventninger til, hvordan det danske samfund vil se ud i fremtiden, virker deres optimisme på eget barns vegne mere
paradoksal. Forældrene forventer nemlig, at det danske
samfund i fremtiden vil blive et hårdere sted at arbejde
og leve. Flertallet forventer f.eks., at man i fremtiden skal
arbejde mere og længere, og at det sociale sikkerhedsnet vil være mindre fintmasket. Forskellen mellem rig
og fattig vil vokse, og uddannelse vil være afgørende for
at klare sig. Forældrene forudser altså et Danmark, hvor
kravene til den enkelte om at præstere vil være større, og
hvor risikoen for at falde igennem også vil vokse. Denne

udvikling vil som beskrevet åbenbart bare ikke påvirke
deres eget barn, vurderer de.
Uden uddannelse, ingen fremtid
Danske forældre forventer, at fremtidens Danmark vil
være et samfund, hvor man skal have en uddannelse
for at kunne klare sig. Uden uddannelse er der nemlig
ingen job at få. 54 pct. af forældrene er enige i, at der
er om 20 år ikke vil være job til personer uden faglig
eller videregående uddannelse i Danmark. Næsten en
fjerdedel af de adspurgte forældre er dog mere optimistiske og tror ikke på, at job til ufaglærte vil forsvinde.
20 pct. af forældrene har svaret, at de hverken er enige
eller uenige i, at der i fremtiden ikke vil være job til
personer uden en faglig eller videregående uddannelse.
Se figur 50.
Forældrenes forventning om, at uddannelse bliver en
forudsætning for at få arbejde i fremtidens Danmark, afspejles også i, at 50 pct. af forældrene forventer, at deres
barn ikke vil kunne få job som voksen, medmindre det
får en uddannelse. 44 pct. af forældrene er dog optimistiske på deres egne børns vegne trods formodningen
om de skærpede krav til formel uddannelse. De forventer, at deres børn vil kunne få et job, også selv om de ikke
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Fremtiden byder på et længere arbejdsliv

Mere arbejde i fremtiden - bare ikke for mit barn

Tror du, at dit barn vil trække sig tilbage fra arbejdslivet
ved en højere eller lavere alder end du selv?

Tror du, at dit barn vil arbejde flere eller færre timer per
uge end du selv?
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Figur 52 En del forældre tror, at deres børn vil trække
sig tilbage fra arbejdsmarkedet ved en højere alder end
dem selv. En ud af fire forældre er dog så usikre på,
hvad fremtiden bringer, at de ikke har kunnet svare på
spørgsmålet.

Tror du, at man om 20 år vil skulle arbejde flere eller
færre timer om ugen på det danske arbejdsmarked,
end man gør i dag?
Flere timer end i dag

56 %

Samme antal
timer som i dag

34 %

Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.
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Figur 53 Forældrene tror, at deres barn i fremtiden vil
skulle arbejde mindre end andre på fremtidens
arbejdsmarked.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

får en uddannelse. Kun 15 pct. af forældrene bekymrer
sig om, at deres børn kan få svært ved at gennemføre en
uddannelse, og forældrene har typisk stor tillid til, at
børnene får en uddannelse. Se figur 51.
Arbejd mere og gå senere på pension
Det er ikke bare kravet til uddannelse, som danske forældre forventer, vil blive større på fremtidens arbejdsmarked. Hovedparten af forældrene forventer også, at
deres barn vil skulle arbejde mere end i dag. 45 pct. af
forældrene tror, at deres barn vil trække sig tilbage fra
arbejdslivet ved en højere alder end dem selv, mens kun
4 pct. af forældrene forventer, at deres barn vil kunne
trække sig tidligere tilbage end dem selv. Se figur 52.
De danske forældre er lidt mere optimistiske, hvad angår
mængden af arbejdstimer, deres børn vil skulle arbejde.
42 pct. tror, at deres børn kommer til at arbejde det sam-

me antal timer pr. uge, som de selv gør. 32 pct. forventer,
at børnene, når de bliver voksne, skal arbejde flere timer
pr. uge, mens 10 pct. af de danske forældre tror, at fremtidens arbejdsuge er kortere, end den er i dag. Se figur 53.
Mens størstedelen af forældrene altså forventer, at deres barn vil skulle arbejde lige så mange timer om ugen
som dem selv, så har de andre og strengere forventninger, når de skal forholde sig til den generelle udvikling i
arbejdstiden på det danske arbejdsmarked. Et flertal på
56 pct. af forældrene forventer nemlig, at arbejdsugen
om 20 år vil være længere end i dag. Cirka en tredjedel
af forældrene forventer, at danskerne om 20 år vil skulle
arbejde det samme antal timer som i dag, og 5 pct. af
forældrene forventer, at arbejdstiden om 20 år vil være
kortere end i dag. Igen er det bemærkelsesværdigt, at forældrene i undersøgelsen ser mere positivt på deres eget
barns fremtid end på den generelle udvikling i samfun-
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Figur 55 55 pct. af forældrene tror, at Danmark om 20
år vil være et af de mest velstående lande i verden.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.
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Figur 54 Seks ud af ti forældre tror, at der i fremtiden
vil være større forskel på rig og fattig i Danmark, og syv
ud af ti tror, at mulighederne for at modtage
socialhjælp fra det offentlige vil være mindre.
Kilde Userneeds for Mandag Morgen og TrygFonden.

det. Spørger man til, om de tror, at deres eget barn vil
skulle arbejde flere timer, er de mere optimistiske, end
hvis man spørger til, om de tror, man vil skulle arbejde
flere timer om tyve år, end man gør i dag.
Nu uden socialt sikkerhedsnet
Danskerne vil ikke bare skulle arbejde mere i fremtiden.
Danske forældre tror også, at den danske velfærdsstat vil
ændre karakter hen over de næste 20 år. De sociale forskelle vil blive større, og det sociale sikkerhedsnet, som
i dag er spændt ud under danskerne, vil ifølge danske
forældre have større huller, når deres børn er voksne. Syv
ud af ti af de adspurgte forældre tror, at der om 20 år vil
være mindre mulighed for at modtage økonomisk hjælp
fra det offentlige, end der er i dag. 22 pct. af forældrene
tror, at mulighederne for at modtage hjælp vil være de
samme som i dag, og kun 2 pct. af forældrene tror, at det

offentlige vil være mere generøst end i dag. Se figur 54.
Den høje grad af økonomisk lighed, som ellers har
været et af kendetegnene ved det danske samfund, er
også på retur, mener forældrene. Over halvdelen, 57 pct.,
af de adspurgte forældre tror, at der om 20 år vil være
større forskel på rig og fattig, end der er i dag. Cirka en
tredjedel tror, at forskellen på rig og fattig vil være den
samme som i dag, og 3 pct. forventer, at der om 20 år vil
være mindre forskel på rig og fattig end i dag.
Selv om forældrene altså forventer en mere skrabet velfærdsstat i fremtiden, har de dog samtidig en forventning
om, at Danmark vil være blandt de mest velstående lande i
verden. 55 pct. af forældrene er helt eller overvejende enige
i, at Danmark om 20 år stadig vil være et af de mest velstående lande i verden. Kun 13 pct. er mere pessimistiske på
Danmarks vegne og uenige i, at Danmark vil være at finde
blandt verdens mest velstående samfund. Se figur 55.
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Metodebilag – børneliv ifølge danskerne
Undersøgelsen, som denne rapport dækker over, er gennemført i to dele. Første del bestod af en række
kvalitative interview med forældre, børn og bedsteforældre samt af en omfattende desk-research, hvor
relevant litteratur og forskning på børneområdet blev gennemgået. Anden del var en stor webbaseret
befolkningsundersøgelse til et bredt udsnit af befolkningen og forældrene i Danmark.

Om det kvalitative forarbejde

Som baggrund for den kvantitative undersøgelse
af børnelivet i Danmark, som denne rapport indeholder resultaterne af, blev der i efteråret 2011
foretaget en række semi-strukturerede kvalitative
interview med både børn, forældre og bedsteforældre rundt omkring i landet. Disse interview blev
gennemført i samarbejde med Epinion af interviewere med stor erfaring i børneinterview.
Der blev foretaget i alt 15 interview med børnefamilier. Disse interview blev foretaget som tandeminterview af halvanden times varighed hjemme hos
respondenterne. Den første halve time foregik ved,
at forældrene og barnet sad sammen. Herefter blev
de interviewet hver for sig i den sidste time. Forud
for disse interview havde de yngste af børnene
tegnet deres billeder og tanker om deres hverdag,
og de ældre børn havde lavet en skriveøvelse. Disse
øvelser dannede grundlag for interviewet.
De interviewede børnefamilier blev udvalgt
med hensyntagen til en spredning på civilstatus,
uddannelse, beskæftigelse, boform, landsdel,
urbanitet og barnets alder. Alle børnene var mellem
2 og 15 år på interviewtidspunktet.
Dertil blev der foretaget 5 interview med
bedsteforældre. Disse interview blev foretaget
som telefoninterview, og her blev børnebørnene
ikke interviewet. Bedsteforældre-interviewene
blev foretaget med hensyn til en spredning på barnebarnets alder og bedsteforældrenes urbanitet.
Alle interview blev foretaget i løbet af september
og oktober 2011.

Om surveyen

Det kvalitative forarbejde blev brugt til at give et
indledende indblik i det danske børneliv. På den
baggrund blev der udformet et spørgeskema til
brug i en stor befolkningsundersøgelse. Dette
spørgeskema blev udformet af Mandag Morgen
med assistance fra Jørgen Goul Andersen, professor ved Aalborg Universitet. Selve undersøgelsen
blev gennemført som en webbaseret undersøgelse (CAWI) af Userneeds med udgangspunkt i
deres Danmarkspanel. Op til udsendelsen blev
spørgeskemaet pilottestet på en række udvalgte
respondenter.
Dataindsamlingen blev gennemført i januar
2012. Der var 3.120 respondenter i undersøgelsen. Heraf var 2.175 respondenter forældre til
børn på mellem 2 og 15 år. Alle respondenterne i

undersøgelsen var mellem 18 og 65 år. Datasættet var vægtet på to dimensioner: én vægt for alle
forældrene i stikprøven, der var vejet på køn, alder
og region, og én på en gruppe, der repræsenterede befolkningen som helhed, der var vejet på
køn, alder, region og uddannelse. Vægtene blev
konstrueret af Userneeds på baggrund af data fra
Danmarks Statistik. Alle analyser i rapporten af
forældrenes holdninger er foretaget med brug af
forældrevægten.
Vægtningen af data sikrer datasættets
repræsentativitet på de nævnte dimensioner.
Derfor kan der dog stadig være visse grupper, der
er underrepræsenteret i stikprøven. F.eks. kan man
have en formodning om, at forældre fra de mest
ressourcesvage grupper er underrepræsenterede,
da de generelt er mere tilbøjelige til at fravælge
denne type undersøgelse og kun i mindre grad er
aktive på internetpaneler. Dette er dog en generel
udfordring for holdningsundersøgelser. Formålet
med denne undersøgelse er som nævnt ikke at
stille skarpt på børn fra disse familier.

Om Børnerådets undersøgelse

For at få børnenes perspektiv med i rapporten,
har vi visse steder inddraget data fra Børnerådets
undersøgelse om Det Gode Børneliv, der udkommer i efteråret 2012. Denne undersøgelse er foretaget gennem Børnerådets børne- og ungepanel,
der består af skoleklasser på samme klassetrin,
som udvælges og følges i en periode på tre år.
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU)
udtrækker panelklasserne ved en simpel randomiseret stikprøve, så panelet udgør et repræsentativt
udsnit af børn på det pågældende klassetrin.
Det nuværende panel blev oprettet i sommeren 2009, hvor det bestod af 1.873 børn fra 91
fjerdeklasser. Børnerådet følger panelet til og med
sommeren 2012, hvor børnene afslutter 6. klasse.
1.253 børn har svaret på spørgsmålene om
det gode børneliv, der er anvendt i denne rapport.
Alle børnene i undersøgelsen går i 6. klasse på 63
forskellige skoler fordelt over hele landet, og de er
mellem 11 og 14 år gamle.
De dele af rapporten, som indeholder data
fra Børnerådets børne- og ungepanel, er læst og
godkendt af rådets sekretariat.
Mere information om Børne- og Ungepanelet
kan findes på www.brd.dk, hvor alle panelrapporter
ligeledes kan downloades gratis.
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For de særligt interesserede –
regressionsanalyser og
faktoranalyser

Alle konklusioner, tal og figurer i rapporten er lavet
på baggrund af større dataanalyser, der præsenteres i det følgende. Helt generelt er der kun præsenteret signifikante forskelle, kryds og sammenhænge
i rapporten. Signifikansniveauet er hele vejen
igennem på 0,05.

Regressionsanalyser

Alle sammenhængene, der er præsenteret i rapporten, er kontrolleret i regressionsanalyser. Således
er alle sammenhænge kontrolleret for effekter
af relevante tredjevariable, for at fastslå, om der
faktisk eksisterer de signifikante sammenhænge,
som de mere deskriptive analyser antyder.
Selve metoden til regressionsanalyserne er
valgt ud fra den afhængige variabels måleniveau.
De steder, hvor den afhængige variabel er intervalskaleret, har vi anvendt OLS som regressionsmetode, mens vi andre steder har anvendt binær
logistisk regression, hvor den afhængige variabel
har været en dummyvariabel.
Eksempelvis er alle trivselsanalyserne i første
kapitel lavet på baggrund af en række OLS-regressionsanalyser med hhv. trivsel som tipunktsskaleret afhængig variabel og et indeks sammensat af
SDQ-problemfaktorerne som afhængig variabel.
Alle regressionerne er foretaget med de
nedenfor listede baggrundsvariable som uafhængige variable. Nogle af dem er intervalskalerede, og
nogle er naturlige dummyvariable, der kun indtager
to mulige udfald. Mange af dem er derudover
konstrueret som en række dummyvariable, idet de
ikke var intervalskalerede af natur. Nogle af disse
variable, f.eks. barnets alder og husstandsindkomsten, ville godt kunne antages at være intervalskalerede, men vi har medtaget dem som dummyer i
de fleste regressioner for at kunne tage højde for
eventuelle ikke-lineære sammenhænge mellem
disse variable og den afhængige variabel. Følgende
er en liste over de anvendte baggrundsvariable og
deres referencekategorier, hvor det er relevant.
-

Respondentens køn

-

Respondentens alder

-

Husstandsindkomst, brutto, før skat (referencekategorien er personer med en
husstandsindkomst på op til 199.999 kr.
årligt)

-

Forældrenes uddannelsesniveau (referencekategorien er grundskole, folkeskole eller gymnasial uddannelse som
den længste uddannelse hos respondenten og dennes samlever)

-	Civilstatus (referencekategorien er kernefamilier)
-

Urbanitet (referencekategorien er

respondenter, der bor på landet eller i en
by med op til 999 indbyggere)
-

Boform (referencekategorien er respondenter, der bor i lejlighed i etagebyggeri)

-

Region (referencekategorien er Region
Hovedstaden)

-

Barnets alder (referencekategorien er
børn på 2-5 år)

-

Barnets køn

-

Barnets bopæl (kun hos respondenten
eller på skift hos respondenten og andre)

-

Respondentens beskæftigelse (referencekategorien er faglærte eller ufaglærte
arbejdere)

Derudover er der i regressioner, der omhandler
skolerne, medtaget den skoletype, som barnet går
i (referencekategorien er folkeskolen i skoledistriktet). I regressioner, der omhandler værdier og
lignende, er der medtaget partivalg (referencekategorien er Socialdemokraterne). Og i mange af
regressionerne er der ligeledes medtaget en række
variable, der beskriver om lokalområdet og boligen
giver gode rammer for barnets opvækst, og om
familien har et ønske om at flytte. Disse variable
havde dog en tendens til ofte at fjerne signifikansen fra mange af de andre baggrundsvariable, så
derfor blev de ofte indsat trinvist i regressionerne
for at se, hvordan effekten og samspillet med de
andre variable var.
Derudover er der indsat andre relevante
uafhængige variable, alt efter den enkelte analyses
fokus.
I regressionerne er ”ved ikke”-kategorien som
udgangspunkt sorteret fra, da der ikke er overvældende mange respondenter, der har brugt denne
svarkategori i de i regressionerne medtagne variable. For at give gennemskuelighed er den medtaget
i fremstillingen i rapporten, hvor den er relevant.

Faktoranalyser

For at kunne lave en række regressionsanalyser
på forskellige grupper af afhængige variable, har
vi anvendt faktoranalyser til at fremstille en række
meningsfulde refleksive indekser. Metoden er brugt
eksempelvis i konstruktionen af de fire indekser af
SDQ-faktorerne i kapitel 1, hvor de forskellige SDQfaktorer samvarierer i fire problemgrupper og én
gruppe af indikatorer på et barn i god udvikling (se
side 20). Samtidig viser en efterfølgende faktoranalyse af de fire indekser, der blev konstrueret på baggrund af SDQ-faktorerne, at disse faktorer meningsfuldt kan sammensættes til én enkelt faktor, hvilket
er gjort i det samlede SDQ-indeks, der beskrives i
afsnittet nedenfor om indekskonstruktion, og som
bruges gentagne gange gennem især kapitel 1. Derudover er faktoranalyser brugt til at inddele de forskellige egenskaber, som forældre lægger vægt på,
at deres børn udvikler i forskellige grupper, for at

side

undersøge, hvilke forældregrupper der ligger vægt
på hvilke værdier (se side 17). Metoden er også
brugt til at se, om de egenskaber, som forældrene
lægger særlig vægt på, at det er vigtigt hhv. at lære i
skolen og at udvikle i daginstitutionen, falder i særlige grupper (se side 52-55). Til disse nævnte faktoranalyser er der brugt PCA som metode, og i alle
analyserne har vi tilladt oblimin rotation, da det er
meningsfuldt at antage, at de fundne faktorer samvarierer i en eller anden grad. Til indekskonstruktionerne har vi ligeledes testet den interne reliabilitet
med Cronbachs Alpha, der i alle tilfælde gav en tilfredsstillende værdi.

Indekskonstruktion

i skolen og at udvikle i daginstitutionen, på side
52-55. Og der er konstrueret indekser over, hvad
forældrene ser som vigtigt ift., hvilke egenskaber
børnene skal lære og opdrages med. Se side 17.
Ud over udformningen af disse refleksive
indekser har vi også konstrueret et par formative
indekser, hvor en faktoranalyse ikke var nødvendig. Det drejer sig bl.a. om et indeks over barnets
pligter, for at kunne skille de børn, der hjælper til
på mange forskellige måder i hjemmet, fra de børn,
der sjældent hjælper til. Det drejer sig også om
et indeks over materialisme, der rent kvantitativt
beskriver, hvad børnene har og ikke har, så man
kunne undersøge eventuelle forskelle f.eks. mellem
indkomstgrupper.

Ud fra faktoranalyserne har vi konstrueret en række
refleksive indekser, som er anvendt som både
afhængige og uafhængige variable i regressionerne.
De mest anvendte indekser i rapporten er det samlede indeks over alle SDQ-problemerne, der består
af følgende variable fra spørgeskemaet:
-

Mit barn bliver ofte mobbet eller holdt
uden for af andre børn

-

Mit barn har lavt selvværd

-

Mit barn har svært ved at få venner

-

Mit barn klager ofte over hovedpine, ondt
i maven eller kvalme

-

Mit barn har mistet en eller flere nære
venner

-

Mit barn har oplevet dødsfald eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie

-

Mit barn bekymrer sig om mange ting

-

Mit barn er ofte ked af det

-

Mit barn er ofte bange

-

Mit barn har svært ved at følge med
fagligt i skolen

-

Mit barn mobber andre børn

-

Mit barn har svært ved at koncentrere
sig

-

Mit barn er overvægtigt

-

Mit barn spiser ikke sundt nok

-

Mit barn rører sig ikke nok

Derudover er de enkelte fremkomne SDQ-problemfaktorer lavet til indekser, der også bruges løbende
i rapporten (se opdelingen i faktorerne på side 20).
Vi har også konstrueret refleksive indekser
over, hvilke egenskaber der samvarierer i forældrenes bedømmelse af, hvad der er vigtigt hhv. at lære
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Om TrygFonden
TrygFonden arbejder for at skabe mere tryghed i Danmark. Vores indsatser er
almennyttige og foregår inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel.
TrygFonden vil gerne bidrage til, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres
tryghed, blandt andet ved at gøre trygheden håndgribelig. Vi støtter handlingsrettede,
vidensbaserede projekter – lige fra lokale førstehjælpskurser over landsdækkende
projekter med fagligt kompetente samarbejdspartnere til store forskningsprojekter.
Samtidig ønsker vi at skabe debat på de områder, vi arbejder på. Det gør vi blandt
andet ved hjælp af debatmøder og rapporter, der tager temperaturen på danskernes
holdninger. Vores mål er derigennem at bidrage til en kvalificeret samfundsdebat.

Om Mandag Morgen
Mandag Morgen arbejder for at styrke vækst og velfærd i Danmark, og vi har gjort
det gennem mere end 20 år. Vi afdækker Danmarks største problemer og tager
initiativer, der viser vejen til nye løsninger. Det sker altid i tæt samarbejde med vores
partnere, som kan være offentlige, private, frivillige eller faglige organisationer og
uddannelsesinstitutioner. Vores arbejde kan for eksempel tage form af en analyse,
et netværk eller en event. Fælles for Mandag Morgens projekter er, at de stilles til
rådighed for alle, der vil arbejde for velfærd, der virker.

