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Forældreinvolvering afspejler generel opdragelsesstil
En ny amerikansk undersøgelse viser, at den måde og de principper, som forældre generelt 
opdrager deres børn efter, har stor betydning for, i hvilket omfang og på hvilken måde de 
involverer sig, når deres børn er blevet gamle nok til at få kørekort. Herunder om de sætter 
begrænsninger op for i hvilke situationer, de unge må køre bil, i den første tid efter at de har fået 
deres kørekort.

Af seniorforsker Mette Møller

Baggrund
Erfaringer fra USA viser, at der er stor forskel på, hvor meget og hvordan forældre involverer sig i 
processen, når deres børn skal have kørekort. Der er dog meget lidt viden om, hvorfor der er 
disse forskelle, og om hvorvidt forældrene også på andre områder adskiller sig fra hinanden. 

På den baggrund har man i USA gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor man så på, om 
omfanget og karakteren af forældres involvering i deres børns erhvervelse af kørekort afspejlede 
forskellige baggrundsfaktorer, herunder forældrenes generelle stil med hensyn til, hvordan de 
opdragede deres børn.

Deltagere
Undersøgelsen omfattede 242 unge i alderen 14–17 år og deres forældre. Begge forældre blev 
inviteret til at deltage, men i de fleste tilfælde (86 %) var det kun den ene forælder, der deltog. I 
disse tilfælde var det først og fremmest moderen (80 %), der deltog. Der var stort set lige mange 
drenge og piger, der deltog i undersøgelsen. Deltagerne blev rekrutteret gennem en køreskole. 
Familierne fik 50 dollars for at deltage. 

Dataindsamling
Både forældrene og de unge skulle udfylde et spørgeskema, der omhandlede følgende emner:

• Forældrenes opdragelsesstil generelt, herunder omfanget af hjælp, dialog og 
forventningsafstemning, selvbestemmelse, regler, kontrol osv. i forbindelse med de unges 
forskellige aktiviteter i dagligdagen.
• De unges køreerfaring generelt, herunder bilkørsel under opsyn af forældrene og kørsel med 
andre motoriserede køretøjer som fx traktorkørsel, kørsel med haveredskaber osv.
• Deres opfattelse af, hvor stor risiko nye bilister har for at blive involveret i et færdselsuheld i 
forskellige trafiksituationer, herunder i forbindelse med færdselsforseelser, som fx overtrædelse af 
hastighedsgrænser og vognbaneskift uden signalgivning samt i andre risikosituationer, som fx 
kørsel i dårligt føre og kørsel med jævnaldrene kammerater.
• Deres holdning til, at forældre involverer sig, når unge skal have kørekort.
• Deres forventninger til, om deres forældre/dem selv som forældre ville sætte begrænsninger op 
for de unges bilkørsel, når de havde fået deres kørekort.

Oplevelsen af risiko er central
Undersøgelsen viste, at opfattelsen af, hvor stor risiko nye bilister har for at blive involveret i et 
færdselsuheld, var det, der havde størst betydning for holdningen til forældreinvolvering under 
kørekorterhvervelse både blandt forældrene og blandt de unge. Tilsvarende havde deres opfattelse 
af nye bilisters uheldsrisiko stor betydning for deres holdning til forældrerestriktioner i forbindelse 
med egenkørsel umiddelbart efter kørekorterhvervelse. Således viste undersøgelsen, at jo større 
deltagerne oplevede at risiko var, jo mere positiv var deres holdning til forældreinvolvering og 
forældrerestriktioner, og jo mere tilbøjelige var forældrene til faktisk at involvere sig og sætte 
restriktioner op for de unges kørsel.

Generel opdragelsesstil smitter af
Undersøgelsen viste endvidere, at der var en 
tydelig sammenhæng mellem forældrenes 
generelle opdragelsesstil og både forældrenes 
og de unges holdning til forældreinvolvering 
og -restriktioner på bilkørsel. Forældre der 
havde en opdragelsesstil, hvor de generelt 
var involveret i og satte regler for deres børns 
gøren og laden forventede i højere grad at 
involvere sig og sætte begrænsninger op for 
deres børn i forbindelse med erhvervelse af 
kørekort. Tilsvarende havde disse forældres 
børn en mere positiv holdning både til 
forældreinvolvering og til -restriktioner.

Kønsforskelle
Både fædre og mødre mente, at forældre skal være mere involveret i drenges bilkørsel end i 
pigers bilkørsel, men fædrene forventede at sætte færre restriktioner for bilkørsel og i en kortere 
periode end mødrene gjorde. Samtidig viste undersøgelsen, at de unge mænd selv mente, at 
forældre skulle være mindre involveret i unges bilkørsel, end de unge kvinder gjorde. Endvidere 
forventede de at få færre restriktioner og i kortere tid, end de unge kvinder gjorde. Endelig havde 
de unge mænd en mere negativ holdning til forældreinvolvering generelt end de unge kvinder 
havde.

Konklusion
Undersøgelsen viste endvidere, at forældrenes generelle opdragelsesstil videreføres til bilkørsel, 
og at det har stor betydning for unges accept af forældreinvolvering og restriktioner, når de skal 
have kørekort, at de er vant til engagement og involvering fra forældrenes side. Ifølge forfatterne 
medfører dette, at tiltag, der generelt hjælper forældre til at være involveret og engageret i deres 
børns dagligdagsaktiviteter, også vil kunne have en positiv effekt i forbindelse med nye bilister. 
Tilsvarende fremhæver forfatterne, at det, at den oplevede uheldsrisiko, har så stor betydning for 
unges og forældres holdning til forældreinvolvering og -restriktioner, er vigtigt for forebyggende 
tiltag, idet de forældre og unge, der oplever, at risikoen for nye bilister er stor, vil være mest 
modtagelige for diverse kampagneindsatser. Behovet for tiltag, der bidrager til at tydeliggøre 
risikoen og dermed modtageligheden for kampagnetiltag blandt dem, der mener, at risikoen er 
begrænset, er derfor stort. Endelig mener forfatterne, at eftersom unge mænd generelt har større 
uheldsrisiko end unge kvinder, tyder undersøgelsens resultater på, at der er behov for tiltag, der 
understøtter forældreinvolvering i forbindelse med bilkørsel særligt blandt fædre og forældre til 
sønner.
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