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De ufokuserede studenter

• 49% af de ledige studenter har været i gang med en videregående uddannelse
• Overrepræsentation af: Kvinder, HF’ere og studenter med anden etnisk baggrund

Fra: Alle unge vil gerne have et godt liv, 2013



Projektets formål og målgrupper

� Formålet med projektet var at sikre, at flere studenter kom videre i 
uddannelsessystemet, så de ikke endte som ufaglærte på kanten af 
arbejdsmarkedet. 

� Projektet fokuserede på to målgrupper:

o Forebyggende indsats over for gymnasieelever, der er i risiko for at ende som 
ufokuserede studenter

o Motivation af de færdige studenter, der er gået i stå i deres uddannelsespause 
eller efter et frafald fra en videregående uddannelse. 



Deltagere
”Pilotskoler”

1. Espergærde Gymnasium
2. Gladsaxe Gymnasium
3. Handelsskolen Knord
4. Høje Taastrup gymnasium og HF
5. Københavns Åbne Gymnasium
6. Nørre Gymnasium
7. TEC Lyngby
8. Ørestad Gymnasium (projektejer)

”Spredningsskoler”

1. Borupgaard gymnasium
2. Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød/Helsingør
3. Frederikssund gymnasium og HF
4. Frederiksværk gymnasium og HF
5. KST Vibenhus og Sukkertoppen
6. Gentofte HF
7. Niels Brock – Julius Thomsens Plads
8. VUC Hvidovre-Amager, Amager/Hvidovre (enkeltf./pakker)



Deltagere
Videregående uddannelser mv.

Professionshøjskolen UCC

Københavns Erhvervsakademi, KEA

Copenhagen Businessakademy, CPH Business

Studievalg København

Følgeforskning/evaluering

CeFU



Mål for den enkelte elev

1. Øget kendskab til arbejdsmarkedet: Anvendelsesorienteret 

undervisning.

2. Kendskab til, hvad studieretningen og fagene peger frem mod.

3. Bedre kendskab til  både erhvervsakademi-, professionsbachelor-

og universitetsuddannelser.

4. Styrket refleksion i forbindelse med valg

5. Tilstræbt progression









Arbejdets konkrete organisering

• 2-3 møder for pilotskolernes koordinatorer pr. semester

• Workshops for de involverede lærere og vejledere
– Inspiration
– Metode
– Udvikling

• 2-6 pilotprojekter pr. semester pr. skole

• Skolerne besluttde selv, hvem der deltog (årgang, studieretning …) 



Pilotprojekter

Forsøgstype 1: Virksomhedssamarbejde og brancheforløb

Forsøgstype 2: Karriere som tema i undervisningen

Forsøgstype 3: Karrieredage

Forsøgstype 4: Refleksion

Forsøgstype 5: Uddannelsessamarbejde



Evaluering



Generelle resultater

• Styrkelse af valg og afklaring – ikke af mere alment 
dannende aspekter som viden om samfundet, 
arbejdsmarkedet, pligter/rettigheder etc.

• Ny dimension til lærerrollen. Forandret relation mellem 
lærere og elever. Ekstraopgave, der for mange kræver ekstra 
ressourcer.

• Gør en forskel for eleverne der, hvor aktiviteterne er 
indrammet af refleksioner før, under og/eller efter 
aktiviteterne.



Generelle resultater

• Udbyttet størst for eleverne, hvor processen er intensiv, eller 
hvor kontinuiteten over tid er sikret. 

• Positivt, når eleverne selv spiller en aktiv rolle.

• Positive erfaringer med nye samarbejdsformer på tværs af 
professioner og fagligheder. 

• Givtigt at samarbejde med Studievalg, idet vejledernes og 
lærernes fagligheder gennem samarbejdet kan supplere og 
understøtte hinanden.



Karrierefokus-gym.dk



Fra Lov om gymnasiale uddannelser

§ 21.

Stk. 6. Hver elev deltager i løbet af grundforløbet i en 
evalueringssamtale, der afdækker elevens faglige niveau og 
ønsker til videregående uddannelse.

§ 29.

Stk. 2. Undervisningen skal, hvor det er relevant, indeholde 
forløb og faglige aktiviteter, der styrker elevernes evne til at 
håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet. 
Eleverne skal gennem undervisningen opnå viden om og 
erfaringer med fagenes anvendelse, der modner deres evne 
til at reflektere over egne muligheder og at træffe valg 
om egen fremtid i et studie-/karriereperspektiv og et 
personligt perspektiv.



Tysk fortsætter A – stx
Fra læreplanen:

Fagets forskellige discipliner bidrager til elevernes almendannelse og studiekompetence ved 

at udvikle deres sproglige og kulturelle viden samt æstetiske bevidsthed, bl.a. gennem 

arbejdet med litteratur og andre kunstneriske udtryk. Endelig opnår eleverne gennem 

undervisningen indsigt i tyskfagets anvendelse i det omgivende samfund, hvilket bidrager 

til udviklingen af deres karrierekompetence. 



Tysk fortsætter A – stx Vejledning
Fra Vejledningen:

Tysk i et studie- og karriereperspektiv

Undervisningen skal give eleverne bevidsthed om tyskfagets identitet, herunder 

betydningen af almendannelse i såvel et studie- og karriereperspektiv som i et personligt 

perspektiv.

Udviklingen af elevernes karrierekompetence forankres i undervisningen og aktiviteter i 

faget. Det kunne være praktikophold, samarbejde med virksomheder og institutioner, 

brobygning, besøg på videregående uddannelsesinstitutioner, besøg af erhvervsfolk med 

tyskfaglige kompetencer, men også konkrete øvelser og forløb i klassen, der har som mål at 

identificere egne styrker og interesser. Helt overordnet rummer studie og

karriereperspektivet to dimensioner: For det første skal eleverne opnå en bevidsthed om 

fagets anvendelse både i det omgivende samfund og i bred forstand, herunder at den 

interkulturelle kommunikative kompetence og den almendannelse, faget giver, også er 

karrierekompetencer og er væsentlige for de fleste videregående uddannelser. For det 

andet skal eleverne reflektere over egne muligheder, f.eks. egne faglige styrker og 

svagheder med henblik på at udvikle deres grundlag og motivation for at foretage 

uddannelses- og karrierevalg efter gymnasiet.



Vejledningskatalog - uddrag


