
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læringshæfter 
 

 

7 erfaringer fra projektet –  

til inspiration for gennemførelse af brobygningsaktiviteter og tværgående aktiviteter mellem  

Gymnasier og Erhvervsakademiuddannelsesinstitutioner  

og andre med interesse for projektarbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
 

 
Brug af hackarthon som udviklings- og vejledningsmodel 
 

 
S. 3 - 7 

 
2 

 
Vigtigheden af agilitet i projektdesign og -gennemførsel 
 

 
S. 8 - 12 

 
3 

 
Store potentialer i samarbejder med virksomhedssiden 
 

 
S. 13 - 17 

 
4 

 
Tværgående samarbejde kræver en særlig opmærksomhed 
 

 
S. 18 - 22 

 
5 

 
Hold fokus på aktiviteter, der giver værdi for elevgruppen 
 

 
S. 23 - 27 

 
6 

 
Tal KVU-uddannelser op! 
 

 
S. 28 – 32  

 
7 

 
Sats på et mix mellem fysiske og digitale vejledningsaktiviteter 
 

 
S. 33 - 37 

 



Brug af hackathon  
som udviklings- og 
vejledningsmodel

90-0-0-60

15-55-100-0



90-0-0-60

15-55-100-0

Løsning af konkret opgave
Hackathons handler om, at man som gruppe løser en kon-
kret opgave inden for en fast tidsramme. I sin oprindelige 
form er der tale om en digital opgave - eller en opgave, som 
kan løses digitalt.

I projektet har vi ikke lagt ultimativt vægt på denne digitale 
præmis. Vi har derimod taget det grundlæggende metodi-
ske setup fra hackathons og brugt det i en bredere forstand. 

Vi har bragt unge fra gymnasiet sammen og introduceret 
dem til en opgave, som de kun har kunnet løse i fællesskab. 
Denne løsning har fagligt og tematisk peget ind mod en 
kvalificering, som tilbydes via en KVU-uddannelse.

Konkret har vi i projektet gennemført hackathons, hvor 
målet fx har været at udvikle en prototype, udarbejde en 
markedsføringsplan eller formulere en forretningsplan i 
forbindelse med lanceringen af et nyt produkt.

Vi har arbejdet med hackathons af typisk 1 dags varighed, 
hvor de deltagende unge er faciliteret af enten undervisere 
fra KVU-området - eller af andre unge, som allerede er 
begyndt på en KVU-uddannelse.

Vores mål med disse hackathons har været på en konkret og 
praksisbaseret måde at illustrere de arbejdsopgaver, som en 
KVU-uddannelse kan kvalificere til. Og dermed også de 
jobmuligheder, som en KVU-uddannelse i praksis åbner op 
for.

Erfaringerne fra projektet viser, at hackathons kan være en meget 
effektiv måde at engagere de unge på. Og også en metode til at 
tematisere uddannelse - og dermed også fremtidige 
uddannelsesmuligheder og -valg.

Men erfaringer viser også, at hackathons ”kun” indirekte 
understøtter en uddannelsesvejledning. De unge oplever 
ikke nødvendigvis den opgaveløsning, der ligger i en 
hackathon som er uddannelsesrettet. Og slet ikke vejled-
ningsrelevant. 

Det bliver derfor vigtig at undervisere og vejle-
dere synliggør og tematiserer uddannelses- og 
vejledningselementer ved hackathons.

Læringshæfte 1 - Brug af hackathon som udviklings- og vejledningsmodel   2
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Stort ungeengagement
De deltagende unge har gennemgående været meget 
engagerede og deltaget aktivt i de gennemførte 
hackathons. Der har været en stor optagethed af at løse de 
opgaver, som indledningsvist er stillet med de enkelte 
hackathons. Typisk har de unge refereret til de gennemførte 
arrange-menter som spændende og motiverende.

De gennemførte hackathons har således honoreret de 
unges ønske om, at vejledningsaktiviteter skal være kon-
krete og praksisorienterede.

Men det er også vores erfaring at de unge er gået ind i 
opgaveløsningen med det fokus, at der her netop har været 
tale om en afgrænset opgave. Meget få unge har haft fokus 
på aktivitetens oprindelige vejlednings- og uddannelses-
sigte. Også selv om de gennemførte hackathons er introdu-
ceret for ungegruppen som indgående i en 
brobygningssammenhæng. 

Dette vejledningselement er typisk ikke synligt for de unge 
og nedtones successivt hen over det konkrete hackathon-
forløb til fordel for et stigende fokus på den konkrete 
opgaveløsning.

Vi har registreret en klar risiko for, at brugen af hackathons 
bliver en nok spændende - men også fragmenteret  - ople-
velse for de unge uden et tydeligt vejledningsperspektiv. 

Det har været rigtig spændende at 
arbejde på den måde. Det blev ligesom 
meget konkret, hvad det er KVU kan byde 
ind med (deltagende elev).

Behov for kraftig underviserstøtte
I forbindelse med gennemførte hackathons har vi i nogen 
grad gjort brug af studerende fra KVU-uddannelser som 
facilitatorer og støtte for de deltagende unge fra gymnasie-
siden.

Baggrunden for dette har først fremmest været, at vi - også 
via input fra de gennemførte spørgeskemaundersøgelser i 
projektet - er blevet tydeligere på, at de unge i høj grad 
lægger vægt på vejledning og støtte fra andre unge. Og her 
andre unge, som allerede er påbegyndt en KVU-uddan-
nelse. 

En form for peer-to-peer vejledning, der opleves mere 
autentisk end voksne underviseres og vejlederes institutio-
nelle vejledning. Dels fordi den opleves at være i ”øjen-
højde”. Og dels fordi den også inddrager aspekter omkring 
uddannelsen, som ikke direkte handler om formelle uddan-
nelsesforhold, men også har fokus på studiemiljø og sociale 
forhold.

Men denne ungefacilitering har også vist sig at indeholde 
begrænsninger. Primært i den forstand, at den 
understøtter de deltagende unges opgavefokus. De unges 
facilitering bliver af naturlige grunde mere praktisk med 
fokus på løsningen af faglige problemstillinger.

I mindre omfang har de faciliterende unge haft fokus på det 
eksemplariske ved de hackathons. Altså fokus på, hvordan 
de gennemførte hackathons - og den stillede opgave - også 
peger ind mod et kvalificeringsbehov. Og dermed også 
mod et uddannelsesbehov. Og i sidste ende også med 
fokus på jobområder, der arbejder med opgave-typer, som 
matcher den udfordring, som er stillet med den enkelte 
hackathon. 

Vores erfaring peger her på, at ungefaciliteringen af hacka-
thons er vigtig for den bringer en særlig autenticitet  ind i 
opgaveløsningen og i den tilknyttede, faglige vejledning. 
Men den kan ikke stå alene. Den må understøttes af en 
tydelig og målrettet støtte af undervisere fra KVU-området.

Læringshæfte 1 - Brug af hackathon som udviklings- og vejledningsmodel   3
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Fokus på vejledning og uddannelse
Målet er, at de unge bliver nysgerrige på fagligheden bag 
de opgaver, som de arbejder med under hackathonen. Og 
også bliver nysgerrige på, hvordan de kan blive bedre 
kvalificeret til at arbejde med denne type opgaver. Begge 
dele kræver, at den konkrete opgave i hackathonforløbet 
løftes ind i en uddannelsessammenhæng.

Det overordnede mål med gennemførelsen af hackathons 
har, som nævnt indledningsvist, været at introducere og 
vejlede unge fra gymnasieområdet til KVU-uddannelser. 
Hackathons har også dette potentiale. Men det kræver, at 
det eksemplariske og det uddannelsesrettede ved hackat-
hons tydeliggøres og eksemplificeres. Og det er notorisk en 
opgave for KVU-undervisere. 

Der er her tale om en opgave på et fagligt, didaktisk og 
vejledningsmæssigt niveau, som klart ligger over, hvad en 
KVU-studerende, uanset uddannelsesår, vil kunne tilbyde.

Det handler om transfer. Og om hvordan den læring, som 
de unge tager med sig fra hackathonen giver mening og 
kan nyttiggøres også i en anden sammenhæng. Konkret her 
i en vejledningssammenhæng og i forhold til de unges 
fremtidige uddannelsesvalg.

Hackathons som  
vejledningsunderstøttende
Hvis I gerne vil gøre brug af hackathons som del af vejled-
ningen af unge mod KVU-området, så er vores anbefalinger 
følgende:

• Vær opmærksom på, at den opgave, som introduceres 
med et hackathon ikke får en eventkarakter for de unge 
og derved ikke tales ind i en vejledningssammenhæng.

• Vær forberedt på at italesætte de faglige elementer i 
hackathonen som pegende på kvalificeringsbehov. Og i 
sidste ende også uddannelsesbehov ledende frem til 
særlige jobtyper.

• Vær opmærksom på rollefordelingen - ved inddragelse af
KVU-unge i hackathonen, og brug de unge, der hvor det 
giver mening i forhold til en ung-til-ung-relation.

Anbefalinger
Når det handler om at bruge hackathons, også til at under-
støtte en målrettet vejledning mod KVU-området, vil vi pege 
på følgende anbefalinger:

1. For det første, at der ved tilrettelæggelsen af et hacka-
thon, som skal indgå i en vejledningssammenhæng, 
sker en grundig forberedelse ikke alene af forløbets 
praktiske gennemførelse, men også af de nedslag i 
forløbet, hvor der skal ske en tematisering af de kvalifi-
cerings- og uddannelsesbehov, som den konkrete 
opgaveløsning rejser.

2. For det andet, at faciliteringen af en hackathon, som 
indgår i en vejledningssammenhæng, inddrager såvel 
erfarne undervisere som elever fra det uddannel-
sesområde, som der ønskes at vejledes til. Og det med 
henblik på at sikre en nødvendig faglig og didaktisk 
ekspertise, som suppleres af de unges peer-to-peer- 
perspektiv.

Læringshæfte 1 - Brug af hackathon som udviklings- og vejledningsmodel   4
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Mål, som hurtigt blev udfordret
Det oprindelige mål med projektet havde ikke alene fokus 
på en overordnet ambition om, at flere unge skal vælge en 
KVU-uddannelse efter gymnasiet. Der var i tilknytning til 
dette overordnede projektmål også defineret en række 
delmål. 

Disse delmål og succeskriterier handlede først og fremmest 
om at gennemføre konkrete brobygningsaktiviteter; som fx 
vejledningsdage for unge i gymnasiet, med mulighed for at 
høre mere om KVU. Og også høre mere om de mange job-
muligheder, som KVU-uddannelser åbner op for.

Projektet byggede i den forbindelse på en række antagelser, 
som hurtigt viste sig ikke at have hold i virkeligheden. Som fx 
en formodning om, at de unge primært ønsker sig digital 
vejledning – fx via sociale platforme – som fleksibelt kan 
passes ind i hverdagen. Og på den måde reelt konkurrere med 
andre opmærksomhedskrævende tilbud. 

Eller en antagelse om, at de unge primært er interesseret i at 
høre om selve studiet. Og i den forbindelse også høre om de 
muligheder for sociale aktiviteter, som studiet kan tilbyde.

Det viste sig hurtigt at sådanne – og lignende antagelser – 
ikke var forkerte som sådan. De omfavnede bare ikke alle de 
unge. Langt fra endda. De unge viste sig overraskende nok 
at være lige så forskellige, som alle andre! Og derfor også 
med forskellige ønsker om, hvordan generel uddannelses-
vejledning – og herunder specifikt vejledning i forhold til 
KVU  - bedst kan foregå.

Erfaringerne fra projektet peger på vigtigheden af at operere 
med et projektdesign, som er karakteriseret ved en høj grad 
af fleksibilitet og agilitet. På vigtigheden af at aftalte 
aktiviteter hurtigt kan tilpasses. Eller erstattes af andre. 
Og det først og fremmest med henblik på løbende at 
kunne tilpasse aktiviteter efter de unges ønsker og 
skiftende behov. 

Vi har lært, at når man arbejder med de unge i 
udviklingsprojekter som det aktuelle, så bidra-
ger selve projektet også til at kvalificere de 
unges ønsker. De bliver ganske enkelt klogere 
på, hvad de faktisk efterspørger, ved at 
deltage og selv mærke efter, hvad der 
fungerer for dem. Og det stiller løbende krav 
om at tilpasse og justere ellers planlagte 
aktiviteter.

Læringshæfte 2 - Vigtigheden af agilitet i projektdesign og -gennemførsel    2
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Vi tog en pejling på ungegruppen
Diversiteten i ungegruppen, også når det gælder uddannel-
sesvejledning, blev vi især klar på ad to veje. Dels kunne vi 
se, at de unges motivation for at deltage i de udbudte akti-
viteter ikke i alle tilfælde fulgte vores forventninger. De 
unge stemte ganske enkelt i med fødderne, i forhold til 
hvad der umiddelbart gav mening for dem. Og dels gen-
nemførte vi  ret tidligt i projektforløbet en større spørgeske-
maundersøgelse, hvor vi spurgte ind til de unge selvoplevede 
vejledningsbehov og -ønsker.

Målet med spørgeskemaundersøgelsen var ikke på nogen 
måde ”forskningsmæssigt” at kortlægge de unges hold-
ning. Målet  var alene at hente ny inspiration ind i projektet. 
Derfor kunne vi også gennemføre undersøgelsen uden 
skrappe metodekrav. Vi sendte undersøgelsen digitalt til 
vores netværk på de regionale gymnasier med en opfor-
dring til at distribuere linket videre via personlige netværk 
og kontaktpersoner på egen skole.

Vi fik mange svar og kommentarer gennem 
spørgeskemaerne, som gjorde os opmærksomme på at 
justere ellers planlagte aktiviteter og ændre dem i retning af 
de unges ønsker og anbefalinger.

Konkret handlede de unges tilbagemeldinger bl.a. om 
ønsker om i højere grad at få tilbudt fysiske arrangementer, 
hvor der var mulighed for at møde andre unge, som har 
erfaringer fra KVU-forløb. De unge ønskede også i højere 
grad at få vejledning via virksomheder som tydeliggør de 
brancher og jobs, som KVU-uddannelser kvalificerer til 
direkte. 

Det er fint med konkrete tilbud. Men det 
kan bare ikke stå alene. Jeg lægger i hvert 
fald selv meget vægt på at møde andre 
unge, som har prøvet tingene selv 
(deltagende elev).

Det at få de unges egen stemme ind i projektet – via en 
mindre spørgeskemaundersøgelse – var på alle måder en 
gamechanger for projektet!

Sidst i projektet har vi udsendt en ny spørgeskemaunder-
søgelse med samme indhold som den første. 
De 2 spørgeskemaer foretog vi oprindeligt med henblik 
på at måle effekten af de gennemførte projektaktiviteter, 
med en før- og en eftermåling. Dette evalueringsmål viste 
sig dog at være urealistisk, af forskellige metodiske 
grunde. De gennemførte spørgeskemaundersøgelser gav 
os ganske enkelte ikke valide data omkring projektets effekt. 
Til gengæld fik vi via spørgeskemaundersøgelserne vigtigt 
input om de unges vurdering af vores generelle 
vejledningsindsats, via en enslydende konklusion på de to 
undersøgelser.

På baggrund af de input vi har fået via de 2 
spørgeskemaundersøgelser, har vi løbende justeret ellers 
planlagte projektaktiviteter. 

Spørgeskemaundersøgelser 
og projekter
Hvis I vil gøre brug af mindre spørgeskemaundersøgelser i 
forbindelse med jeres ungerettede udviklingsprojekt, så 
er vores anbefalinger følgende:

• Vær ikke for optaget af det metodiske, men hold fokus på 
undersøgelsen som en måde at få ny inspiration på.

• Vær åben overfor, hvordan undersøgelsen distribueres og 
brug de unges egne kanaler og netværk.

• Vær opmærksom på at melde tilbage til de unge, hvordan 
deres input og forslag faktisk er blevet brugt.

• Vær opmærksom på mulighederne for at gentage den
samme undersøgelse flere gange under projektet og på 
den måde få en indikation af projektets effekt, hvis de 
unges holdning ændrer sig tydeligt.

Læringshæfte 2 - Vigtigheden af agilitet i projektdesign og -gennemførsel    3
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Dobbeltlæring
De input, som vi fik af de unge, rummede en dobbeltlæring 
for os. 

På det konkrete plan blev vi opmærksomme på vigtighe-
den af, at design og gennemførelse af ungerettede aktivite-
ter ikke alene tager afsæt i fagprofessionelles viden og 
erfaring, men også tager afsæt i de unges subjektive og 
umiddelbare vurdering. På den baggrund justerede vi 
indholdet af en rækkes ellers planlagte aktiviteter i 
projektet.

Men på et overordnet plan er vi på denne måde også blevet 
mere opmærksomme på vores egne blinde pletter, og på 
den betydning, som det har fået for projektets ungerettede 
aktiviteter. 

Altså det forhold, som sociologer peger på, når der fremhæ-
ves, at institutionelle løsninger fordrer institutionel 
identitet hos modtageren. Eller sagt på mere mundret 
dansk: at forudsætningen for, at man som ung kan gøre 
brug af en udbudt uddannelsesvejledning, er, at den unge 
påtager sig en særlig og veldefineret rolle som 
”vejledningssøgende".

De unge ser ikke nødvendigvis egne behov som værende 
de samme som andre unges. De oplever sig naturligt som 
hele personer, der ikke er karakteriseret ved fragmenterede 
behov, som passer ind i sektoropdelte behov. 

Uddannelsesvejledning handler på den måde om andet og 
mere end konkret information om indhold af en given 
uddannelse. 

Uddannelsesvejledning handler i lige så høj en grad om at 
tænke uddannelse i sammenhæng med andre afgørende, 
livsbiografiske satsninger for den unge, hvor de unge - som 
naturligt tænker i ”det hele liv ”- tilbydes vejledning, som 
rækker ud over et fragmentarisk og afgrænset tilbud.

Denne asymmetri kommer fx til udtryk ved, at uddannel-
sesvejledning tilbydes – i det gymnasiale forløb, når den 
unge formelt står over for at skulle foretage et fremtidigt 
uddannelsesvalg. 

Men reelt har de fleste unge allerede truffet dette valg på 
et tidligere tidspunkt; på baggrund af en række forskellige 
faktorer, der inddrager forældre, kammerater og anekdotisk 
viden om forskellige typer af uddannelser og uddannelses-
retninger.

Anbefalinger
Når det handler om at sikre fleksibilitet og agilitet i projekter på unge- og uddannelsesområdet, vil vi pege på følgende 
anbefalinger:

1. For det første, at de mål og antagelser, som projektet tager afsæt i, grundlæggende betragtes som labile og som 
noget, der kan og skal anfægtes med projektet. Dels for at kvalificere projektets gennemførelse. Men dels også for at 
tage vigtig læring med fra projektet.

2. For det               andet, at de unge får en direkte stemme ind i projektet, og at det også tydeliggøres for målgruppen, hvordan de 
har bidraget til udviklingen af projektets aktiviteter.

3. For det tredje, at projektets design og praktiske gennemførelse løbende revurderes på baggrund af input og erfaringer 
fra praksis. Og at disse input ikke alene bruges i forhold til at sikre en succesfuld implementering af projektet, men også 
i forhold til at udtrække vigtigt læring af projektet. 

Læring og transfer

Læringshæfte 2 - Vigtigheden af agilitet i projektdesign og -gennemførsel    4
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Repræsentanter fra praksis
Med de 2 spørgeskemaundersøgelser, som vi har gennem-
ført under projektet, er det også blevet tydeligt, at de delta-
gende unge efterspørger input fra praksis og fra arbejds-
markedet i den vejledning, som de tilbydes. Og her speci-
fikt med konkrete eksempler på, hvilke arbejdsopgaver og 
jobmuligheder, som en KVU-uddannelse åbner op for.

På den baggrund har vi i projektet haft fokus på, hvordan 
man har kunnet inddrage lokale virksomheder i projektet og i 
de gennemførte vejledningsaktiviteter. Og her virksomheder 
af relevans for den kvalificering, som sker via KVU-
uddannelser.
Konkret er vi kun i mindre grad lykkedes med denne 
virksomhedsindragelse; primært fordi projektet har været 
mærket af at være gennemført under COVID-19. Men 
fremmadrettet er det klart intentionen at styrke 
virksomhedsindragelsen ved vejlednings- og 
brobygningsaktiviteter.

Virksomhedernes bidrag
Samarbejdet med virksomhedsside kan først og fremmest 
bidrage til at tydeliggøre de attraktive jobmuligheder som 
en KVU-uddannelse åbner op for. Med fokus på eksempelvis 
udviklende arbejdsopgaver, karrieremuligheder og løn- og 
arbejdsvilkår.

Men det handler også om at synliggøre en realistisk 
jobgaranti, da virksomheder på KVU-området typisk
har udfordringer med at kunne rekruttere kvalificeret 
arbejdskraft.

Der ligger et stort potentiale i at samarbejde med 
lokale virksomheder, når det handler om at 
synliggøre de attraktive arbejdsopgaver og 
jobmuligheder, som en KVU-uddannelse åbner op 
for.

De unge lægger selv meget vægt på denne 
praksisbaserede tilgang til KVU-området, hvor en 
KVU-uddannelse ikke er et mål i sig selv, men 
snarere et trin på vejen i forhold til spændende jobs 
med flere udviklingsmuligheder.

I den forbindelse er det særligt vigtigt, at man på 
virksomhedssiden kender til uddannelsernes 
indhold og i en vis forstand taler 
et”uddannelsessprog”.
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Stor værdi for de unge
Gennemgående giver de unge udtryk for, at de ønsker en 
tydelig virksomhedsinddragelse ved vejledning målrettet 
KVU-området. Især fremhæves her, at virksomhederne 
repræsenterer ”den virkelige verden”
og har mulighed for at give et billede på, hvad en KVU-
uddannelse kan føre til.

Ungegruppen er her især optaget af, at en KVU-
uddannelse og efterfølgende ansættelse ikke definitivt 
definerer en fremtid, men derimod åbner op for forskellige 
udviklings- og karrieremuligheder. At det at vælge en KVU-
uddannelse ikke låser, men derimod åbner op for flere 
muligheder. 

De unge oplever, at udviklingsperspektivet i em KVU-
uddannelse her illustreres bedre af virksomhedssiden end 
af skolesiden. Virksomhedssiden kan bidrage til at gøre 
konsekvenserne af et uddannelsesvalg konkret og 
levende.

Det kunne være af stor værdi at 
komme tættere på de unge. Og ikke 
mindst at kunne vise det gode tilbud, 
som vi rent faktisk har til dem (lokal 
virksomhedsejer).

Jeg vil meget gerne høre om, hvad 
det er for jobmuligheder, som KVU-
uddannelserne åbner op for. Jeg 
tror jeg har behov for at blive mere 
konkret her (deltagende elev).

Også virksomhederne kan 
se potentialet
Som de deltagende elever kan også virksomhedssiden 
se det store potentiale i et tættere samarbejde. Fra 
virksomhedsside handler det her først og fremmest om 
at styrke en fremtidig rekruttering til eget 
brancheområde. Men også om en grundlæggende 
interesse for, hvad der optager de unge. Og dermed 
også en interesse for, hvad man fra virksomhedsside 
kan gøre for at gøre egen virksomhed og branche mere 
attraktive for de unge.
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Virksomhedsinddragelsen har også sin begrænsning
Typisk vil det her være vanskeligt for virksomhedssiden at 
oversætte de unges jobønsker til uddannelsessprog af den 
simple grund, at man på virksomhedssiden ikke har – og 
ikke kan have – indsigt i de relevante uddannelsestilbud.

Disse forhold peger på vigtigheden af, at samtalen mellem 
den unge og virksomheden faciliteres af en vejleder fra 
KVU-området, som er i stand til at ”oversætte” såvel den 
unges spørgsmål som virksomhedens svar til 
uddannelsesvalg på KVU-området

Virksomhedssiden kan, som beskrevet, primært bidrage i 
forhold til at introducere til de attraktive jobmuligheder, 
som en KVU-uddannelse giver mulighed for at komme i 
nærhed af. Men synliggørelsen af disse jobmuligheder 
peger ikke i sig selv ind på relevante 
uddannelsesmuligheder i KVU-regi.

Udfordringen for virksomhedssiden kan her først og 
fremmest ligge i en mangelfuld indsigt i relevante 
uddannelsers indhold og struktur.

Det betyder, at det i praksis bliver vanskeligt for 
virksomhedssiden at bidrage direkte til vejledning af de 
unge, som potentielt kunne være uddannelsessøgende i 
forhold til de KVU-uddannelser, som indirekte er 
repræsenteret gennem de samarbejdende virksomheder.

Virksomhedsinddragelse 
ved vejledning
Hvis I gerne vil gøre brug af virksomheder i forbindelse 
med vejledningen af unge mod KVU-området, så er vores 
anbefalinger følgende:

• Vær opmærksom på, at virksomhedssidens primære 
styrke ligge i at kunne konkretisere attraktive jobmulig-
heder, som KVU-uddannelser kan åbne op for. Ikke i 
forhold til en egentlig uddannelsesvejledning.

• Vær opmærksom på rollefordelingen mellem virksomhed 
på den ene side og underviser/vejleder på den anden side. 
Aftal gerne på forhånd, hvordan I gensidigt støtter 
hinanden ved vejledningen af de unge.

Anbefalinger
Når det handler om at inddrage virksomhedssiden med henblik på at støtte en målrette vejledning mod KVU-området, vil vi 
pege på følgende anbefalinger:

1.  
 

2.  

For det første, at I er opmærksomme på hvilke virksomheder I inviterer ind i samarbejdet; fx med en opmærksomhed 
på hvad det er for brancher, som virksomhederne repræsenterer, hvilke rekrutteringsmuligheder de har og hvilken  
historik omkring elever/nye medarbejdere, som de har.

For det andet, at I holder et formøde eller lignende med samarbejdende virksomheder, hvor I kort introducerer til det 
vejledningsarrangement, som de skal deltage i. Og hvor I videre kort skitserer hvad det overordnet vil sige "at vejlede", 
og   hvad virksomhedernes primære rolle vil være i den forbindelse. 
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Stort fokus på konceptudvikling – måske for stort
Gennem hele projektforløbet har vi haft stort fokus på 
udvikling af koncepter, som i praksis kan styrke en brobyg-
ning mellem gymnasiale uddannelser og KVU; fx i form af 
nye vejledningsmetoder og -tilgange.

Man kan med den tilgang sige, at vi – især i projektets første 
halvdel – havde en meget instrumentel tilgang til, hvad der 
var nødvendigt for at få flere unge i de gymnasiale uddan-
nelser til, at vælge en KVU-uddannelse. Vejen skulle simpelt-
hen gøres lettere og mere attraktiv for de unge. 

Med projektets gennemførsel blev vi stadig mere bevidste 
om, at en sådan instrumentel tilgang nok var vigtig, men 
ikke fuldt tilstrækkelig. Vi begyndte derfor også at fokusere 
på de mere organisatoriske rammer for den faktiske 
gennemførelse af de nyudviklede brobygnings- og 
vejledningskoncepter.

Først lignede det 
logistik
Vi oplevede en række barrierer i forhold til ”at 
presse” nye initiativer ind i en travl hverdag. Hvor-
når skulle man som underviser eller vejleder lige 
kunne få tid til at gennemføre fx gymnasieelevers 
besøg på KVU?

Og her ikke alene finde tid til det konkrete arrange-
ment, men også at finde tid og ressourcer til planlæg-
ning, aftaler om transport og forplejning – samt efterføl-
gende opfølgning.

Det lignede mest af alt dels et spørgsmål om prioritering af 
ressourcer samt dels en logistisk udfordring. Og på denne 
baggrund bredte der sig blandt projektpartnerne også en 
begyndende – naturlig – skepsis i forhold til projektets 
bæredygtighed og fremtidig værdi, når det tværgående 
samarbejde ikke længere ville være subsidieret af 
ekstraordinære projektmidler.

Erfaringerne fra projektet viser, at det kan være meget værdiskabende 
at samarbejde på tværs af sektorer og institutioner. At der konkret 
ligger store gevinster i en tættere kontakt mellem gymnasier og 
erhvervsakademier. Og her ikke kun for elevgruppen, men også 
for undervisere og vejledere. Fx i form af nye perspektiver på 
sin egen praksis.

Men projekterfaringerne viser også, at kulturelle og insti-
tutionelle forskelle ikke alene skaber nye muligheder, 
men også i praksis kan udgøre en barriere for 
samarbejdet i hverdagen. Samarbejdet glider 
ikke nødvendigvis glat, men kræver investering af 
ressourcer og vilje til forandring. Også på ledelsesni-
veau. 
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Men der var også andre 
udfordringer
Vanskelighederne med at implementere de udviklede 
brobygnings- og vejledningskoncepter skyldtes ikke alene 
ressourcemæssige og logistiske udfordringer, men også 
dybere forskelle i skolekulturer i hhv. gymnasium og KVU-
regi.

Selv i de tilfælde, hvor der havde været tilstrækkelig med tid 
og ressourcer til at planlægge og gennemføre en aktivitet, 
blev vi konfronteret med at projektet alligevel ikke fuldt ud 
endte med det forventede resultat.

Vi blev fx opmærksomme på betydningen af forskellig 
undervisningstilrettelæggelse, forskelle i didaktisk forstå-
else og praksis – samt forskelle i uddannelsesmål. Ikke nød-
vendigvis store og voldsomme forskelle, men forskelle nok 
til i praksis at indebære en udfordring for det tværgående 
samarbejde i projektet.

Vi vurderede at de oplevede udfordringer på det 
tilsyneladende ressourcemæssige og logistiske plan kunne 
betragtes som en form for artefakt for mere 
grundlæggende, kulturelle forskelle mellem de to 
skolesystemer. 

Første skridt: at være åben 
om kulturelle forskelle
Projektet har på ingen måde haft som mål at udfordre og 
arbejde med organisationskulturelle forskelle mellem gym-
nasiale uddannelser og KVU-uddannelser. Men det, at vi 
blev opmærksomme på sådanne forskelle, gjorde det også 
muligt for os at italesætte dem som en afgørende ramme-
forudsætning for projektets gennemførelse og effekt. Og 
også en væsentlig forudsætning for et fortsat tværsektorielt 
samarbejde efter projektets afslutning. 

Konkret gjorde vi det, at vi på alle niveauer af projektet 
begyndte at italesætte disse organisationskulturelle for-
skelle – med fokus på, hvordan de også havde betydning for 
det konkrete samarbejde i projektet. Ikke som et problem, 
men som noget vi fremadrettet skulle tage højde for i pro-
jektet.

Jeg synes det har været fint, at vi også 
har fået fokus på at muligheder og 
barrierer i et samarbejde ikke alene 
handler om alt det praktiske, men også 
om nogle mere grundlæggende 
forskelle (deltagende vejleder).

Samarbejdet gik straks mere glidende
Med denne tematisering også af organisationskulturelle 
forskelle mellem gymnasie- og KVU-siden oplevede vi hur-
tigt at også det praktiske samarbejde omkring gennemfø-
relsen af fælles brobygnings- og vejledningsaktiviteter 
forløb mere glidende. I det små begyndte vi at tage højde 
for også de kulturelle forskelle i vores planlægning; fx i 
forhold til, hvordan aktiviteter blev ”solgt” internt i de 2 
skolemiljøer.  

Vi blev med denne tilgang også mere bevidste om, at de 
forventninger, som elever i de gymnasiale uddannelser har 
til vejledning udtrykker andet og mere end et individuelt, 
instrumentelt behov. Vi valgte også at tolke disse 
forventninger, som afspejlende den skolekul-

 

tur, som er den dominerende i gymnasieregi med fokus på 
det alment dannende og på efterfølgende muligheder for 
at tage en længerevarende uddannelse. Og dermed også 
mindre fokus på praksis, arbejdsmarkedet og specialiserede 
uddannelser, som man typisk finder det i KVU-regi.

Udfordringen i projektet blev derefter i høj grad at finde 
måder at supplere denne dominerende kultur og og dette narrativ 
med alternative fortællinger, som kunne være 
relevante i forhold til at motivere og vejlede unge mod 
uddannelsesmulighederne i KVU-regi.
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Fokus på kultur som 
rammesættende
Hvis I gerne vil tydeliggøre betydningen af kultur som ram-
mesættende ved tværsektorielle og tværinstitutionelle 
samarbejder, så er vores anbefalinger følgende:

• Vær opmærksom på, at jeres organisationskultur kan 
være vanskelig at definere og afgrænse entydigt. Der kan 
sagtens fungere en dominerende og flere subkulturer 
samtidig i organisationen. 

• Vær opmærksom på – i et tværgående samarbejde – ikke
at italesætte nogle kulturelle træk, som mere ”hensigts-
mæssige” end andre. Potentialerne i et kulturelt særtræk 
vil altid være situationsbestemt og kontekstafhæng.

Klogere på os selv 
og hinanden
Det øgede fokus på også kulturelle forskelle hen over pro-
jektperioden har ikke alene bidraget til at kvalificere 
gennemførelsen af brobygnings- og vejledningsaktiviteter 
for ungegruppen. 

Det særlige og italesatte fokus på organisationskultur har 
også styrket en egenforståelse og en forståelse for mulighe-
der i et tværsektorielt og tværinstitutionelt samarbejde. 
Konkret her mellem gymnasie- og KVU-området. Men i 
princippet af mere generisk værdi og som gældende også 
for andre typer og konstellationer af tværgående samarbej-
der.

Og det konkret med fokus på bl.a. følgende: Hvad karakteri-
serer vores relation til de unge? Hvad er det for mulige frem-
tidsscenarier, som vi italesætter overfor de unge? Hvad er det 
for livsværdier, som anbefalede uddannelsesmuligheder 
signalerer? Hvordan italesætter vi sammenhængen mellem 
uddannelse og arbejde? Osv. 

I forlængelse af dette er vi også blevet klogere på hinan-
dens forskellige værdisæt. Vi er bl. a. blevet klogere på, 
hvordan vi mere målrettet kan samarbejde konstruktivt med 
afsæt  i sådanne grundforskelle.

Fælles linje overfor elevsiden
Der er store potentialer og udviklingsmuligheder i en åben 
tilgang til kulturelle forskelle i et tværsektorielt og 
tværinsti-tutionelt samarbejde. Men disse potentialer ligger 
primært i forhold til udvikling af det institutionelle og 
didaktiske setup omkring og ”bag” de unge.

Vores erfaringer er, at  ”udadtil” - i forhold til ungegruppen - 
så er det vigtigt at signalere en fælles linje og færrest mulige 
forskelle i det tværgående samarbejde.

I praksis peger det på vigtigheden af at arbejde hen imod 
en fælles termer og sprogbrug i en 
vejledningssammenhæng.

Anbefalinger
Når det handler om at synliggøre og italesætte organisationskulturelle forskelle som rammesættende for et tværgående 
 samarbejde, vil vi pege på følgende anbefalinger:

1. For det første, at I ikke begynder i den teoretiske eller abstrakte ”ende” i forbindelse med en drøftelse af, hvad kulturelle 
forskelle også betyder for jeres samarbejde. Men at I derimod tager afsæt i en fælles oplevet udfordring og – også i 
fællesskab – tematiserer, om der kunne ligge organisationskulturelle forskelle bag. Og at I først på baggrund af en sådan 
praksisbaseret drøftelse tegner et bredere billede af jeres (eventuelt) forskellige organisationskulturer.

2. For det andet, at I konsekvent har fokus på at anvende oplevede, kulturelle forskelle i jeres tværgående samarbejde for 
at udjævne forskelle i tilgangen til de unge. Og ikke som en undskyldning for - og forklaring på - hvorfor ting kan være 
vanskelige at udvikle og forandre. 
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Hverdagen giver meget lidt plads til nye tiltag
Projektet har været meget ambitiøst i den forstand, at det er 
baseret på gennemførelsen af en lang række 
arrangementer med elevdeltagelse og med involvering af 
såvel gymnasier som KVU-institutioner.

Det viste sig hurtigt i projektet, at det var mere end vanske-
ligt at lægge nye initiativer ind i en tæt pakket og stram 
kalender. Og her ikke gjort mindre kompliceret af, at der 
også i den forbindelse skulle koordineres på tværs af sekto-
rer og institutioner.

I praksis betød det, at det i den første periode af projektet 
var vanskeligt at gennemføre det ønskede antal arrange-
menter, på det ønskede og mest hensigtsmæssige tids-
punkt. 

Og de arrangementer, som faktisk blev realiseret, blev 
ikke alle gennemført med den forventede kvalitet; ganske 
enkelt fordi det i situationen kunne være vanskeligt at fri-
give de nødvendige underviser- og vejlederressourcer.

Og det handlede også om 
planlægning
Vi fik hurtigt fokus på, at en del af problemstillingen 
handlede om planlægning. Eller rettere mangel på samme. 
Ikke fordi vi ikke forsøgte at planlægge, mere fordi vores 
traditionelle tilgang viste sig ikke at slå til i forbindelse med 
denne type af tværgående samarbejdsprojekter

Udfordringerne var flere. Dels opererede vi med en for-
holdsvis lang planlægningshorisont, hvor det inden for det 
først kommende år viste sig vanskeligt at indplacere nye og 
supplerende aktiviteter. Dels viste det sig også, at de ”stille” 
perioder, hvor det kunne være muligt for os at lægge nye 
aktiviteter ind, ikke var de samme i de 2 skolesystemer; vi 
opererer ikke                  helt med det samme planlægningsflow. 

Og dels havde vi også den udfordring at når vi endelig 
kunne finde et fælles tidspunkt for et givent arrangement, 
så passede det ikke nødvendigvis med elevgruppens vej-
ledningsbehov i forhold til videre uddannelse.

En vigtig erfaring fra projektet viser, at det kan være vanskeligt i praksis at 
gennemføre fællesaktiviteter i form af vejledningsinitiativer for 
elevgruppen.

Det handler i den forbindelse ikke mindst om udfordringer, der relaterer 
sig til forskellige planlægningsmetoder og -horisonter i 
hhv. gymnasie og KVU-regi, hvor ekstraordinære aktiviteter skal 
kunne passes ind i den ordinære undervisningsdrift.

En konkret løsning på denne problemstilling har i projektet 
været udarbejdelsen af et fælles årshjul, hvor fællesaktivi-
teter lægges ind i perioder, som på én gang er hensigts-
mæssige i forhold til den daglige drift og i forhold til 
elevgruppens valg af fremtidig uddannelse.
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Fra planlægning til værdikædeoptik
I takt med at projektet skred frem fik vi også mere styr på 
den fælles planlægning. I nogen grad selvfølgelig fordi vi 
kunne planlægge med en helt anden og længere tidshori-
sont, sammenlignet med hvad der var muligt ved projektets 
opstart. Men også fordi vi i højere grad tog afsæt i, hvad 
man kunne betegne som en værdikædeoptik, med afsæt i 
målet om at levere den bedst mulige vejledning for vores 
elever, på det bedst mulige tidspunkt.

I stedet for en fremadrettet planlægning, med afsæt i den 
aktuelle situation, fokuserede vi i højere grad på vores ende-
mål omkring gennemførelsen af vejledningsarrangementer. 
Og med dette afsæt arbejdede vi os baglæns i værdikæden, 
og fik kalendersat og ressourceallokeret alle de nødvendige 
planlægningsaktiviteter i forhold til at realisere det ønskede 
mål. 

Fordelen ved denne tilgang er først og fremmest, at vejled-
ningsarrangementer ikke planlægges og gennemføres med 
de ressourcer, som er tilstede i situationen, som en form for 
det muliges kunst. Fokus er derimod i højere grad på, hvad 
skal der til, for at vi kan gennemføre arrangementer på den 
måde og i det omfang, som vi ønsker os. 

Dette ændrede afsæt indebærer naturligvis ikke, at alle 
udfordringer omkring planlægning og ressourcer straks 
løser sig af sig selv. Der kan stadig være tilfælde som er 
vanskelige at koordinere i et tværgående samarbejde af 

vores type. Men det afgørende bliver her dels ambitionen 
om at lykkes så optimalt med tingene som overhovedet 
muligt. Samt dels et skarpere fokus på, hvorfor man i situati-
oner kan være nødt til at prioritere og gå på kompromis. Og 
herunder også et fokus på, hvad det så i sidste ende får af 
konsekvenser for de ønskede aktiviteter. 

Yderligere udtryte denne værdikædeoptik også et ønske om 
at skabe et solidt grundlag for intern evaluering og læring. 
Værdikæden manifesterer en form for sammenhængsfor-
ståelse, hvor det i praksis bliver meget tydeligt, hvor og 
hvorfor ”kæden hopper af”, hvis det ikke er muligt at gen-
nemføre et arrangement som planlagt.  

Og endelig skaber den værdikædeoptik også mulighed for i 
højere grad at sammentænke og integrere forskellige type 
af arrangementer. Og på den måde også sikre en stærkere 
synergieffekt. Værdikædeoptikken lægger op til en mere 
helhedsorienteret forståelse af projektaktiviteter, som ellers 
planlægges og gennemføres separat. Ganske enkelt fordi 
det er elevens udbytte, som konsekvent er i fokus.

Jeg synes en god ting ved 
projektet har været, at vi har 
holdt fokus på eleven og 
hendes behov. Mere end på 
vores systembehov 
(deltagende underviser).
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Også fokus på  
støttefunktioner
Afsættet i en værdkædeoptik har ikke alene betydning for 
selve planlægningsflowet. Det har i praksis også vist sig at 
være en fordel i forhold til at bringe forskellige former for 
støttefunktioner i spil. Og det på det helt praktiske plan 
med fx bookning af transport, reservation af lokaler og 
bestilling af forplejning. 

Fordelen er her, at disse støttefunktioner ikke får deres eget 
planlægningsspor, men kan kobles direkte og konkret til de 
centrale planlægningsaktiviteter i værdikæden.

Afsæt i en  
værdikædeoptik
Hvis I gerne vil arbejde med afsæt i en værdikædeoptik ved 
tværgående samarbejder, så er vores anbefalinger følgende:

• Vær opmærksom på om I har en fælles forståelse af, hvad 
der er det centrale udbytte for eleven. Handler det fx om 
at opnå en særlig viden eller om at have et godt og spæn-
dende forløb. 

• Vær opmærksom på vigtigheden af at bevæge sig ”bag-
læns” i planlægningsprocessen, fra endemål og frem mod 
den situation, som I aktuelt står i

• Vær opmærksom på, at de forskellige led i værdikæden 
understøtter hinanden i et progressivt forløb, hvor der til 
stadighed bygges ovenpå. Det gør det i praksis muligt for 
jer at evaluere og kortlægge særlige effektfulde eller 
mangelfulde aktiviteter.

Synlig og målbar effekt
Vi har oplevet en stor effekt i forbindelse med en mere 
fokuseret og sammenhængende planlægning. Dels har vi i 
sidste del af projektet faktuelt gennemført langt flere 
elevarrangementer, sammenlignet med den første ca. 
halvdel af projektforløbet. Dels har vi oplevet en større 
kvalitet, både i planlægningen og i gennemførelsen af de 
enkelte elevarrangementer. Og dels har det været muligt at 
gennemføre arrangementer, som optimalt matcher 
elevgruppens vejledningsbehov i forbindelse med 
videreuddannelse. 

Anbefalinger
Når det handler om at optimere planlægningen af elevret-
tede fællesaktiviteter - i et tværsektorielt og tværinstitutio-
nelt samarbejde - vil vi pege på følgende anbefalinger:

1. For det første, at I konsekvent tager afsæt i en 
værdikædeoptik, hvor fokus fastholdes på elevens 
udbytte, og på hvordan dette udbytte bedst 
realiseres ved at bevæge sig baglæns i 
planlægningsflowet.

2. For det andet, at I på baggrund af de erfaringer, som I 
sammen og i fællesskab opnår med en sådan værdi-
kædeoptik, opstiller et årshjul, hvor i tentativt indsæt-
ter såvel fælles planlægningsaktiviteter som fælles 
elevarrangementer. 
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De unge efterspørger mere vejledning og info
Som del af projektet er også gennemført 2 spørgeskema- 
undersøgelser, hvor målet har været at kortlægge de unges 
selvoplevede vejledningsbehov i almindelighed og i forlæn-
gelse heraf også specifikt afdække den vejledning, som de 
unge har fået i forhold til KVU-området. 

Begge undersøgelser peger meget tydeligt på, at de unge 
efterspørger mere vejledning og mere information om 
KVU-uddannelser.

Gennemgående oplever de unge, den vejledning, som de 
har fået, som flygtig og utilstrækkelig. De unge har en
oplevelse af, at de selv har måttet være opsøgende i 
forhold til den vejledning, de har haft brug for i forhold til 
et – ofte allerede truffet uddannelsesvalg.

Den efterspurgte vejledning opleves med andre ord pri-
mært at skulle supportere og kvalificere det trufne uddan-
nelsesvalg. Vejledningen opleves i mindre grad som et 
afsæt for efterfølgende uddannelsesvalg.

Yderligere havde hovedparten af de adspurgte unge pri-
mært fokus på videregående uddannelser, hvilket naturlig-
vis ikke kan overraske, da der her var tale om unge i et gym-
nasialt forløb.

Som del af projektet er gennemført 2 mindre 
spørgeskemaundersøgelser, målrettet elever på gymnasiale 
uddannelser. Fokus i de gennemførte 
spørgeskemaundersøgelser har dels været på de unges 
overordnede og selvoplevede vejledningsbehov – samt dels på 
ungegruppens kendskab til KVU-uddannelser. 

Resultatet af disse spørgeskemaundersøgelser peger tyde-
ligt på, at de unge efterspørger mere vejledning i alminde-              
lighed og mere information om KVU-uddannelserne i 
særdeleshed. 

De unge i undersøgelsen kender meget lidt til KVU-
uddannelser og de jobs, som uddannelserne åbner op for. 
Måske også fordi de unge primært er orienteret mod 
videregående uddannelser, som KVU-uddannelserne 
ikke associeres med.

Meget lille åbning for KVU
Med denne tilgang hos de unge bliver der kun en meget 
lille åbning for KVU-uddannelser. Dels fordi de unge i den 
efterspurgte vejledning ikke som udgangspunkt efterspør-
ger en bred uddannelsesvejledning. Dels fordi vejledning 
betragtes som en instrumentel guidning i forhold til et 
konkret uddannelsesvalg. Og dels fordi KVU-uddannelser 
hos de fleste unge ikke associeres med det videregående 
uddannelsesområde, som klart opleves som det mest 
attraktive.

Selv om KVU-uddannelser kunne være relevante for mange 
unge i gymnasieregi vil det på denne baggrund være van-
skeligt at profilere denne relevans på en autentisk og ved-
kommende måde for de unge.
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Men hvor ligger den reelle åbning for KVU?
Resultatet af de gennemførte spørgeskemaundersøgelser 
peger ikke i sig selv på, hvordan KVU-uddannelserne kunne 
profileres bedre og mere synligt i vejledningen over for de 
unge i gymnasieregi. Men indirekte antyder resultatet af 
undersøgelserne at visse forudsætninger skal være opfyldt, 
hvis ungegruppen skal blive interesseret i KVU-området.

For det første er det vigtigt, at vejledningen ligger tidligt i 
de unges gymnasieforløb. Resultatet af 
spørgeskemaunder-søgelserne peger på, at hvis 
uddannelsesvejledningen først sættes ind i det andet og det 
tredje uddannelsesår har langt den største gruppe af de 
unge, som ønsker at fortsætte i uddannelse, allerede 
bestemt sig. Åbningen for KVU-uddannelser ligger i den 
forbindelse alene i forhold til de uddannelsesmotiverede 
unge, som egentlig ikke ønsker at fortsætte i uddannelse 
efter gymnasiet, fordi de kun har fokus på videregående og 
længerevarende uddannelser. Men hvor netop det kortere 
studieforløb ved en KVU-uddannelse kunne være attraktivt.

For det andet er det også vigtigt, at vejledningen – i forhold 
til KVU-området – er opmærksom på betydningen af at 
positionere KVU-uddannelser på en måde, så der signaleres 
en tæt kobling til de videregående uddannelser, som de 
fleste uddannelsessøgende elever orienterer sig imod. Altså 
mere en understregning af det videregående end af det 
kortere i KVU-termen. 

Og for det tredje er det endelig også vigtigt, at vejledningen 
tydeliggør de attraktive beskæftigelses- og jobmuligheder, 
som en KVU-uddannelse åbner op for. Det kunne især være 
relevant i forhold til de elever, som overvejer at gå direkte i 
(ufaglært) job efter gymnasiet, og som egentlig ikke er 
motiveret for mere uddannelse.

KVU kunne måske være 
interessant nok. Men da jeg 
hørte om det, havde jeg 
allerede besluttet mig for 
noget andet (deltagende elev).

Målrettet vejledning mod KVU
Hvis I gerne vil tilbyde en målrettet vejledning af gymnasieelever mod KVU, så er vores anbefalinger følgende:

• Vær      opmærksom på, hvordan I italesætter KVU-uddannelsen overfor forskellige grupper af unge; med betoningen af enten 
uddannelsens   praktiske eller teoretiske profil.

• Vær opmærksom på at sætte tidligt ind med info rettet mod KVU-området. KVU-muligheden skal introduceres allerede 
inden de unge selv efterspørger (instrumentel) vejledning på baggrund af et allerede truffet uddannelsesvalg.
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Nye målgrupper 
for KVU
Med de skitserede åbninger for KVU i forbindelse med 
uddannelsesvejledning af elever i gymnasieregi peger vores 
erfaringer fra projektet på 3 potentielle og nye målgrupper 
for KVU:

Dels en gruppe af unge, som tidligt i deres gymnasieforløb 
introduceres til KVU-muligheden og finder den mere attrak-
tiv end den videregående uddannelse, som de som 
udgangspunkt ville vælge.

Dels en gruppe af unge, som kunne vælge KVU-mulighe-
den, hvis uddannelserne her blev positioneret som tilnær-
melsesvist lige så højt placeret i uddannelseshierarkiet som 
de videregående og længerevarende uddannelser.

Og dels en gruppe af unge, som går efter hurtigt at komme i 
job (og tjene penge!) efter gymnasiet, og hvor de attraktive 
job og indtjeningsmuligheder, som en KVU-uddannelse 
typisk åbner op for, kunne motivere til alligevel at påbe-
gynde en uddannelse i KVU-regi. 

Anbefalinger
Når det handler om at iværksætte en målrettet vejledning af 
unge i gymnasieregi med særlig fokus på KVU-området, 
anbefaler vi følgende:

1. For det første, at I skarpt prioriterer, hvilket segment af 
unge, som en målrettet vejledning mod KVU-området 
kunne være relevant for. F.eks. med særlig fokus på 
unge, som nok er uddannelsesmotiveret, men ikke 
motiveret i forhold til at påbegynde en videregående 
uddan-nelse.

2. For det andet, at I overvejer, hvordan I balancerer en 
dobbeltrettet pointe med på den ene side at tale 
KVU-uddannelser op i uddannelseshierarkiet, og på 
den anden side også synliggør de (attraktive) bran-
che- og jobområder, som KVU-uddannelser åbner op 
for.

Vejledning kan føre 
til flere unge i KVU
Det har ikke været muligt at dokumentere præcist, hvor 
mange flere unge med en gymnasiebaggrund som er star-
tet på en KVU-uddannelse som følge af det gennemførte 
projekt. Men undervisere og vejledere har i praksis oplevet 
en forskel. 

Det mest positive ved denne udvikling er, at erfaringer fra 
projektet synes at pege på, at det særligt er gruppen af 
unge, der efter en afsluttet studentereksamen umiddelbart 
ville være gået i job, som med den ekstra projektindsats nu 
er motiveret for at påbegynde en KVU-uddannelse. 

Der er med andre ord ikke noget, der tyder på, at en ekstra 
vejledningsindsats med fokus også på KVU blot omfordeler 
de unge, som i forvejen er motiveret for videre uddannelse 
efter gymnasiet. Den ekstra indsats fører også til ekstra 
uddannelsespladser. Til gavn for den enkelte unge, for 
uddannelsesinstitutioner og for det regionale arbejdsmar-
ked.
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Projekt gennemført under vanskelige forhold
Store dele af projektet er gennemført under COVID-19. Det 
har på flere måder præget projektets gennemførsel. Men to 
helt afgørende forhold har dels været regulære nedluk-
ningsperioder uden nogen form for aktivitet overhovedet 
– samt dels perioder med kraftige restriktioner for fysisk 
samvær, hvilket naturligt også har sat grænser for gennem-
førelsen af fællesarrangementer med deltagelse af en større 
elevgruppe.

I den situation har det været nødvendigt at tænke nyt og 
finde nye alternative måder at gøre tingene på. Det var i 
højere grad oplagt at gennemføre arrangementer digitalt.

Vi havde som skoler nogen erfaring med digitalt baseret og 
distribueret undervisning – fx i form af fjernundervisning. 
Men omvendt havde vi ved projektstart kun få erfaringer 
med digital gennemførelse af større arrangementer, hvor 
formålet ikke eksplicit var undervisning. 

Med projektet har vi altså også på dette område genereret 
ny viden og erfaring.

Konkret har vi primært arbejdet i 3 formater. Dels har vi 
gennemført arrangementer med afsæt i Teams, som i 
udgangspunktet bedst understøtter møder. Dels har vi 
gennemført webinarer, hvor vi har introduceret også til 
KVU-området. Og dels har vi gennemført konkret vejled-
ning via forskellige former for digitale platforme.

Det har været fint med de digitale 
ting, men hvis det handler om 
vejledning foretrækker jeg et fysisk 
møde (deltagende elev).

De unge er  
gennemgående positive
Vores erfaringer med at gennemføre digitalt baserede og 
distribuerede vejledningsarrangementer er gennemgående 
meget positive. Elevgruppen har taget godt imod det digi-
tale tilbud. 

Eleverne lægger især vægt på fleksibiliteten med mulig-   
heden for at kunne tilgå informationer, når der er tid og rum 
til det. Og ikke mindst et umiddelbart oplevet behov. Videre 
fremhæver elevgruppen også muligheden for kontakt med 
andre unge; også uden for nærmeste omgangskreds på fx 
eget gymnasium.

Samtidig fremhæver de unge dog også , at den digitale løs-
ning ikke kan stå alene. Og på at den må suppleres af traditi-
onelle tilbud, baseret på fysisk fremmøde. I den forbindelse 
lægger de unge især vægt på, at vejledning ofte kræver en 
form for tillid, som bedst opbygges ved at mødes. Og videre 
på, at det ikke er det samme at se en KVU-uddannelse præ-
senteret via en informationsvideo som selv at være på 
uddannelsesstedet, fornemme stemningen, se de fysiske 
rammer og tale med undervisere og studerende.
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egnede til at introducere nye muligheder, som bryder med 
forforståelser og traditionelle valg. Og dermed også i prak-
sis mindre egnede til at introducere KVU-uddannelser, som 
et nyt, attraktivt alternativ for elevgruppen.

Samlet set er er vi altså enige med elevgruppens konklu-
sion: digitalt baseret vejledning fungerer bedst som et 
supplement til traditionelle vejledningsarrangementer 
baseret på fysisk fremmøde.

Skolerne er også mere positive
Fra skoleside deler vi de unges gennemgående positive 
vurdering af brugen af digitale medier ved gennemførelsen af 
forskellige former for vejledningsarrangementer. Vi har også 
især hæftet os ved den fleksibilitet, som de digitale medier 
tilbyder. Og på muligheden for at nå de unge på de 
platforme, som de i øvrigt befinder sig på, også uden for en 
uddannelsessammenhæng.

Vores erfaring er samtidig, at de digitale medier egner sig 
mindre til at opbygge tillidsbaserede og langsigtede relatio-
ner. Akkurat som også påpeget af elevsiden. Og videre har vi 
erfaret at mens de digitale medier kan være rigtig gode i 
forhold til at formidle relativt kendt stof inden for en 
accepteret ramme (som fx instrumentel vejledning rettet 
mod et i forvejen truffet uddannelsesvalg), så er de digitale 
medier – i en vejledningssammenhæng – langt mindre 

Digitalt baseret vejledning
Hvis I gerne vil gøre brug også af digitalt baserede vejled-
ningsarrangementer, så er vores anbefalinger følgende:

• Vær opmærksom på, hvordan digitalt baserede vejled-
ningstilbud og traditionelle vejledningsaktiviteter baseret 
på fysisk fremmøde kan supplere hinanden i en samlet 
”pakke” til udvalgte elevgrupper. Tilbyd som udgangs-
punkt elever en løsning indeholdende begge elementer.

• Vær opmærksom på, hvordan I sammensætter et samlet 
vejledningstilbud bestående af digitalt baserede tilbud 
og tilbud baseret på fysisk fremmøde. Start som udgangs-
punkt med det fysiske tilbud, hvor I opbygger tillid – og 
suppler senere i forløbet med det digitale tilbud.

• Vær opmærksom på, at også unge kan have problemer 
med at gøre brug af digitale medier, med et interaktivt og 
lærende sigte. At kunne håndtere sociale medier giver 
ikke automatisk kompetence til også at anvende digitale 
medier i en vejledningssammenhæng.
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For det tredje synes den digitale vejledning bedst egnet til 
at formidle konkret information på områder, hvor den unge 
allerede har en grundlæggende viden om uddannelsesmu-
ligheder; eller måske endda allerede har truffet sit uddan-
nelsesvalg. I den sammenhæng kan det fysiske møde ople-
ves som unødvendigt eller ligefrem irriterende. 

Og for det fjerde har det digitale møde store potentialer i 
forhold til at skabe relationer og netværk på tværs af de ofte 
relativt snævre og selvforstærkende rammer, som genere-
res via den daglige praksis for elevgruppen. Og her i særde-
leshed i forbindelse med opbygning af netværk på tværs af 
forskellige uddannelsestyper som gymnasier og KVU-insti-
tutioner. Lige præcis i den sammenhæng fungerer det digi-
tale medium som normbrydende og som forstærker af ny 
praksis.

Men hvilken balance?
Erfaringerne fra projektet peger meget entydigt på, at digi-
tale vejledningsarrangementer fungerer bedst som et sup-
plement til traditionelle vejledningsaktiviteter med fysisk 
fremmøde.

Spørgsmålet er så, hvordan man finder den bedste balance i 
en kombination mellem digitale og traditionelle vejled-
ningstilbud, hvor målet er at styrke viden om KVU-uddan-
nelser i den gymnasiale ungegruppe. Her peger projektets 
resultater på især 3 centrale pointer.

For det første er det fysiske møde stadig det bedste forum 
for at etablere og vedligeholde tillidsbaserede relationer; fx 
mellem en vejleder og en ung. Det fysiske møde er bedst 
egnet til at sætte ramme og definere positioner og roller. 
Her kommer det digitale møde som oftest til kort.

For det andet er det fysiske møde bedst til at introducere 
nye tilgange og forståelser; også ved at bryde med tidligere 
praksis. Introduktionen af KVU som det mulige, men norm-
brydende valg, forudsætter mulighed for nærhed, dialog og 
fælles samtale; fx internt i en ungegruppe. I langt højere 
grad forstærker og underbygger det digitale møde eksiste-
rende tilgange og forståelser.

Anbefalinger
Når det handler om at kombinere traditionelle vejlednings-
aktiviteter med fysisk fremmøde med digitalt baserede 
aktiviteter i forhold til at styrke ungegruppens viden om 
KVU-området, vil vi pege på følgende anbefalinger:

1. For det første, at I overvejer, hvordan balancen mellem 
”det digitale” og det ”fysiske” konkret skal være i jeres 
sammenhæng. Selvom det er muligt at pege på en 
generelt prioritering i et progressivt vejledningsforløb, 
så vil den bedste balance her i sidste ende være 
bestemt af kontekst og ungegruppe. 

2. For det andet, at I overvejer mulighederne for at 
udvikle nye digitale informations- og vejledningstil-
bud. At digitale medier aktuelt primært synes at kunne 
supplere det fysiske møde er jo ikke nødvendigvis en 
fast kendsgerning og et statisk billede. 

3. For det tredje, at I tager de unge med på råd i forhold 
til, hvad de vil foretrække i forhold til at høre mere om 
KVU-uddannelser. 
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