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Forord 

Denne rapport præsenterer evalueringen af Projektet Brobygning 3.0 – nye koblinger af uddannel-

se og erhvervspraksis for kvalificering og understøttelse af unges uddannelsesvalg. Projektet har 

delvist været finansieret af Region Sjælland i forbindelse med satsningen Kompetenceparat 2020 

og kobler sig til det overordnede strategiske tema for KP2020 ’vilje til uddannelse, udvikling og 

vækst’. Projektet er gennemført med University College Sjælland som leadpartner og afsøger nye 

koblinger mellem aktører til at sikre bedre muligheder for, at den enkelte elev opnår det bedst mu-

lige match mellem potentiale og uddannelse - uanset social baggrund og forældres uddannelsesni-

veau. Samtidig skabes i projektet nye måder at organisere læring og vejledning med involvering af 

aktører på tværs af grundskolens udskolingstrin, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse 

og virksomheder. Dermed medvirker projektet til at opfylde KP2020-målsætningerne: 

 Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse 
 Fokus på nye læringsformer 
 Let og uproblematisk uddannelsesskift og styrkelse af samarbejdet mellem uddannelsesin-

stitutionerne på Sjælland 
 Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. 

 

Projektet har involveret mange forskellige aktører. Tak til de undervisere, lærere og studerende 

som sammen har udviklet undervisningsforløb i relation til projektet og tak til studievejledere fra 

Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg Sjælland for at bidrage med vejledning, samt 

tak til repræsentanter fra forskellige professioner og erhverv for at bidrage med et erhvervsrettet 

perspektiv i brobygningsforløbene. Desuden skal der lyde en tak til de undervisere, lærere, elever, 

studerende, vejledere og repræsentanter fra forskellige professioner og erhverv, der har medvirket 

i interviews med henblik på erfaringsopsamling og evaluering af projektet.  

 

Rapporten er udarbejdet af studievejleder Annette K. Pedersen, specialkonsulent Ditte Schlüntz og 
projektleder Mona Høgh.  
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Overordnede konklusioner og anbefalinger  

University College Sjælland igangsatte i 2013, med økonomisk støtte fra Region Sjælland, projektet 

Brobygning 3.0. Den overordnede målsætning for projektet har været at understøtte, at en større 

andel af unge i projektdeltagergruppen vælger og gennemfører en videregående uddannelse. I pro-

jektet er der udviklet 7 brobygningsforløb, der kobler fag og erhvervspraksis og formidler uddan-

nelsesveje.  

Nærværende rapport præsenterer resultaterne af evalueringen af projektet Brobygning 3.0. Evalu-

eringen har overordnet til formål, at undersøge virkningerne af indsatsen i projektet Brobygning 

3.0. Evalueringens konklusion, anbefalinger og perspektiveringer kan læses i afsnit 5 i denne rap-

port, men overordnet kan der peges på, at de fysiske brobygningsdage har haft den største betyd-

ning for eleverne i projektet. Disse dage har bl.a. været afholdt på sygeplejerske- og bioanalytiker-

uddannelserne i Næstved, samt på læreruddannelsen i Roskilde. Mødet mellem de forskellige 

aktører i projektet om et fagligt emne, og det at stifte bekendtskab med nye uddannelsesmiljøer på 

de fysiske brobygningsdage har skabt rum for, at eleverne fra grundskole og ungdomsuddannelser 

kan afklare, om dette uddannelsesmiljø er et sted, hvor de kan se sig selv i fremtiden. På de fysi-

ske brobygningsdage kan eleverne få øje på nye fremtidsmuligheder og forholde sig til hvem de 

gerne vil være, hvormed disse dage også handler om elevernes identitet og dannelse.  

Konklusionerne i rapporten peger endvidere på, at der både blandt undervisere, lærere og ledelser 
på tværs af uddannelsesniveauer i høj grad er interesse for at implementere erfaringer med udvik-
lingen af modeller for brobygning med henblik på at: 
  

 Styrke muligheden for tværprofessionel videndeling i forhold til fælles faglige snitflader 

 Styrke samarbejdet på tværs af uddannelsesniveauer i forhold til at udvikle undervisning og 

vejledning, der styrker koblingen mellem fag og erhvervspraksis og der formidler uddannelses-

veje for at fremme uddannelsesmobiliteten blandt regionens unge  

 

Af de væsentligste anbefalinger kan her nævnes: 

 Udvikling af samarbejdsfora med fokus på fælles videndeling og efteruddannelse på tværs af 

grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelser 

 Udvikling af en database med allerede indgåede samarbejdsaftaler i forbindelse med fremtidige 

brobygningsforløb. Det professions- og erhvervsrettede sigte bør i højere grad integreres i 

planlægningen af brobygningsforløbene via sikre samarbejdsaftaler. En database med samar-

bejdsaftaler vil gøre denne kobling nemmere og mindre skrøbelig.   

 Videreudvikling af samarbejdet mellem de forskellige aktører og den virtuelle platform på tværs 

af uddannelsesniveauer og med repræsentanter fra profession og erhverv til brug i kommende 

brobygningsforløb.   
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1. Indledning 

Den overordnede målsætning for Brobygning 3.0 har været at understøtte, at en større andel af 
unge i projektdeltagergruppen vælger og gennemfører en videregående uddannelse. En af projek-
tets centrale antagelser er, at unge fra ikke uddannelsesvante familier i særlig grad bliver motive-
ret til at tage en uddannelse, når der skabes en tæt forbindelse mellem centrale fagområder i un-
dervisningen og fremtidige erhvervsmuligheder. Forskningen viser i den sammenhæng, at elever 
med forældre med kort eller ingen uddannelse i særlig grad vælger en uddannelse, som de kan se 
et tydeligt mål med. Disse unge har ofte et mere anvendelsesorienteret blik på uddannelse, og de 
lægger stor vægt på målet med at gennemføre uddannelsen, nemlig at få et godt job (Thomsen 
2008).  
 
Desuden viser undersøgelser af unges uddannelsesvalg – og fravalg, at der er en tydelig sammen-
hæng mellem forældrenes uddannelsesniveau og unges sandsynlighed for at vælge og gennemføre 
en videregående uddannelse (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2011). De nyeste tal for Arbej-
derbevægelsens Erhvervsråd viser, at Vest- og Sydsjælland ligger lavest (sammen med Køben-
havns omegnskommuner), når det handler om andelen af unge med ufaglærte forældre, der gen-
nemfører en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse (Pihl 2015). Samtidig viser tal 
fra Danmarks Statistik, at Region Sjælland er den region med den laveste andel med en videregå-
ende uddannelse (Danmarks Statistik, 2015). 
 
På den baggrund har det i Brobygning 3.0 især været relevant at fokusere på de unge fra ikke ud-
dannelsesvante familier i Region Sjælland i forhold til at motivere disse unge til at vælge og gen-
nemføre en videregående uddannelse. For at målrette indsatsen i forhold til denne målgruppe er 
grundskoler og ungdomsuddannelser hovedsagligt valgt i forhold til geografisk placering i Vest- og 
Sydsjælland, hvor uddannelsesniveauet er lavest i Regionen.  
 
Målsætningen er i projektet søgt indfriet ved:   
 

1) Udvikling af modeller for undervisningsforløb, der netop har en tæt kobling mellem fagom-
råder og billeder af erhvervsmuligheder for at gøre undervisningen mere relevant for ele-
verne. Undervisningsforløbene har et naturvidenskabeligt omdrejningspunkt og er blevet 
udviklet i et samarbejde mellem lærere, undervisere og studerende på tværs af uddannel-
sesniveauer. Undervisningsforløbene er henvendt til elever på ungdomsuddannelserne 
(STX, HTX, HF) og elever i folkeskolens udskoling.   
 

2) Udviklingen af et mentor-/vejledningsnetværk, som består af både faglige vejledere, vejle-
dere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg Sjælland, studerende og re-
præsentanter fra relevante erhverv og professioner. Mentornetværket er et direkte er-
hvervs- og erhvervsuddannelseskoblet alternativ til den traditionelle erhvervs- og 
uddannelsesvejledning, og koblingsmulighederne mellem mentor og elev har været både 
virtuel og fysisk.  
 

3) Udvikling af en virtuel platform, hvor undervisningsforløb og ressourcer til brug i forløbet 
samt mentornetværk er koblet og gjort tilgængelige for elever og lærere.  
 

4) Udvikling af fysiske brobygningsdage, hvor aktørerne er mødtes på tværs af uddannelses-
niveauer og med repræsentanter fra mentorvejledningsnetværket, hvormed den enkelte 
elev har haft mulighed for at blive koblet til flere aktører. Her er på forskellig vis arbejdet 
med et fælles fagligt tema i tilknytning til forskellige uddannelses-og erhvervsmuligheder.   

 

Projektet er et modeludviklingsforløb, der efterfølgende evt. kan opskaleres og udbydes til en bre-

dere målgruppe. Nedenstående model viser inddragelsen af de mange forskellige aktører i de en-

kelte brobygningsforløb, dvs. repræsentanter fra videregående uddannelse, ungdomsuddannelse, 

grunduddannelse samt repræsentanter fra forskellige professioner og erhverv og studievejledere 

og deres indbyrdes organisering i forhold til både en fysisk og virtuel kobling. Den fysiske kobling 

er blevet afviklet som fysiske brobygningsdage med inddragelse af de forskellige aktører, og den 

virtuelle kobling er blevet etableret igennem udviklingen af den virtuelle platform, hvor mentorvej-

ledningsnetværket og ressourcer til de pågældende undervisningsforløb har været tilgængelige. 
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Figur 1.1: Model for organisering mellem aktører i Brobygning 3.0

 

1.1 Evalueringen  

Formålet med evalueringen har været at undersøge virkningerne af indsatsen i projektet Brobyg-

ning 3.0. Yderligere skal evalueringen skabe en indsigt i, hvorfor, hvordan og for hvem virkninger-

ne af indsatsen er opnået samt hvilke elementer, der har henholdsvis fremmet og hæmmet opnåe-

de virkninger. Endelig skal evalueringen på denne baggrund belyse, hvilke elementer der med 

fordel kan inddrages i en evt. videreudvikling og bredere implementering af projektmodellen i Bro-

bygning 3.0.   

Det valgte evalueringsdesign er inspireret af en evalueringsmodel, der i en dansk kontekst nok 

bedst kendes som virkningsevaluering (Dahler-Larsen 2009). Virkningsevaluering fokuserer på at 

forbedre og vurdere planlægningen, implementeringen og effekten af indsatser. Endvidere har 

virkningsevaluering en procesbaseret tilgang til vurdering af kausalforhold – eller med andre ord en 

processuel tilgang til at vurdere om en indsats har effekt. Udgangspunktet i en virkningsevaluering 

er i den forlængelse begrundede forestillinger om, hvorfor og hvordan en indsats forventes at virke 

– projektets programteori. Med afsæt heri undersøger evaluator, hvordan de forskellige elementer i 

projektet influerer på realiseringen af virkninger. Nærværende projekts programteori præsenteres i 

afsnit 2.1.  

Projektets overordnede målsætning er, som tidligere omtalt, at en større andel af unge i projekt-

deltagergruppen vælger og gennemfører en videregående uddannelse. Med denne målsætning er 

der tale om projektets forventede virkning på lang sigt, hvilket ikke er muligt at måle inden for 

projektets tidsramme. Evalueringen fokuserer derfor i stedet på at undersøge de involverede un-

ges, læreres, underviseres og mentorers oplevelse af projektets virkninger på mellemlang sigt i 

form af en eventuel øget motivation blandt de unge projektdeltagere til at tage en videregående 

uddannelse.   

1.1.1 Evalueringens faser, metoder og datakilder 

Evalueringen er gennemført ved hjælp af en mixed methods tilgang, hvor der er gjort brug af en 

kombination af kvalitative og kvantitative metoder samt en række forskellige datakilder. Der har 
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været fire overordnede faser i evalueringen. Indholdet i disse faser beskrives kort nedenfor. For en 

mere detaljeret metodebeskrivelse henvises til bilag 1.    

Figur 1.2: Evalueringens overordnede faser 

 

 

 

Eksplorativ undersøgelse 

Formålet med den eksplorative undersøgelse i den første fase har været at indsamle viden fra mo-

tivations- og læringsteorier, andre projekter med et brobygningsfokus samt de første undervis-

ningsforløb i projektet, og på den baggrund forbedre og styrke projektmodellen. Den eksplorative 

undersøgelse har i den forlængelse været anvendt til at formulere projektets programteori, herun-

der tydeliggøre projektets antagelser om sammenhænge mellem aktiviteter og virkninger. Endelig 

har formålet med den eksplorative undersøgelse været at udvikle de indikatorer og succeskriterier, 

hvormed Brobygning 3.0 vil blive evalueret (se bilag 1 for en oversigt over indikatorer og succes-

kriterier). 

Den eksplorative undersøgelse er gennemført ved hjælp af et mindre desk research af relevant lit-

teratur på området, samt telefoninterviews med 6 undervisere, fra 3 videregående uddannelser i 

UCSJ, der har medvirket til at udvikle de første undervisningsforløb i projektet. Interviewene om-

handlede aktiviteter og mål i undervisningsforløbene, forventninger til udbytte af disse aktiviteter 

samt anbefalinger og forventninger til udviklingen af den virtuelle platform, mentor-

/vejledningsnetværket og de fysiske brobygningsdage.  

 

Breddeundersøgelse 

I breddeundersøgelsen har det primære formål været at afdække, om og i hvilken grad de forven-

tede virkninger af indsatsen er opnået og at give en indsigt i, hvorfor og hvordan virkningerne er 

opnået. 

Breddeundersøgelsen er baseret på en kvantitativ før- og eftermåling blandt de deltagende elever i 

projektet samt et større antal sammenlignelige elever, der ikke deltog i projektet. Før- og eftermå-

lingen blev gennemført via elektroniske spørgeskemaer i perioden fra den 14. til den 30. septem-

ber 2015 (inden indsatsens start) samt i perioden fra den 8. til den 18. december 2015 (efter ind-

satsens afslutning). Indholdsmæssigt omhandler spørgeskemaerne vurdering af undervisning og 

vejledning samt oplevet motivation for videre uddannelse. Af de 282 elever der blev inviteret til at 

besvare spørgeskemaerne, besvarede 165 (59 %) førmålingen og 118 (42 %) eftermålingen. Der 

skal tages forbehold for den relativt lave svarprocent i eftermålingen, som medfører, at de målte 

forskelle ikke nødvendigvis er repræsentative for den samlede gruppe af elever i undersøgelsen. En 

bortfaldsanalyse viser dog, at der ikke er et systematisk bortfald blandt eleverne fra førmålingen til 

eftermålingen. 

• Eksplorativ undersøgelse (marts 2015) 

• Breddeundersøgelse (sep. - dec. 2015)  

• Dybdeundersøgelse (jan. - feb. 2016) 

• Analyse og integration af data (feb. 2016)  
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Dybdeundersøgelse 

I dybdeundersøgelsen har formålet været at erhverve en dybdegående og detaljeret viden om im-

plementeringen og virkningerne af projektmodellen for brobygning 3.0. Formålet med undersøgel-

sen har desuden været at supplere og nuancere de kvantitative data indsamlet i breddeundersø-

gelsen.  

Dybdeundersøgelsen er gennemført ved hjælp af logbøger for samtlige undervisningsforløb samt 

en række kvalitative semistrukturerede interviews med involverede aktører i projektet. Logbøgerne 

er udarbejdet af de ansvarlige lærere og undervisere for de respektive undervisningsforløb, og in-

deholder beskrivelser af undervisningsforløbenes indhold og form, samt beskrivelser af erfaringerne 

med afviklingen af forløbene. De kvalitative interviewes omhandler erfaringerne med projektet, den 

oplevede værdi af projektet og forbedringsforslag. Interviewene inkluderer:  

 1 gruppeinterviews med 5 elever i projektdeltagergruppen 

 2 gruppeinterviews med henholdsvis 1 lærer fra grundskolen og 2 undervisere fra UCSJ samt 

3 lærere fra ungdomsuddannelserne og 2 undervisere fra UCSJ. 

 4 interviews med deltagere i mentor-/vejledningsnetværket, herunder to gruppeinterview 

med henholdsvis 3 studerende og 2 studerende, ét interview med en repræsentant fra 

profession/erhverv samt ét interview med deltagere fra Studievalg Sjælland. 

 1 interview med projektlederen for Brobygning 3.0. 

 

Analyse og integration af data 

I den sidste og afsluttende fase har formålet været dels at analysere de kvantitative og kvalitative 

data, dels at integrere de to typer af data i en samlet analyse af projektet. Fokus i den samlede 

analyse har været, med afsæt i projektets programteori, at realitetsteste og udvikle de antagelser, 

som projektet er funderet i.  

Den kvantitative analyse af projektets virkninger på mellemlang sigt, er primært foretaget ved 

hjælp af difference-in-difference metoden, der er en udbredt og anerkendt metode til at måle ef-

fekter af forskellige typer af indsatser. Udgangspunktet i difference-in-difference metoden er at be-

regne forskellene i de unges vurdering af egen motivation for uddannelse før og efter modelprojek-

tets start – både for deltagergruppen og for kontrolgruppen, der ikke har deltaget i projektet. 

Herefter trækkes den udregnede forskel i kontrolgruppen fra den udregnede forskel i deltagergrup-

pen for at beregne den reelle effekt af projektet (Angrist & Pischke 2009).  

For at teste om den estimerede forskel mellem deltager- og kontrolgruppe er statistisk signifikant, 

er der anvendt en t-test. I analysen er der anvendt følgende signifikansniveauer: 0,10 (lavt), 0,05 

(moderat) og 0,01 (højt), hvilket betyder, at der enten er 10 %, 5 % eller 1 % sandsynlighed for, 

at en observeret forskel er et tilfældigt fund. 

Den kvantitative analyse er desuden suppleret med en lang række analyser af forskelle mellem 

bl.a. deltagernes vurdering af den undervisning, de har modtaget inden projektet og i projektet. Til 

disse analyser er der anvendt chi-square-test og gamma-test. For at tage hensyn til risikoen for 

tilfældige fund er der også her foretaget fortolkning ved hjælp af de førnævnte statistiske signifi-

kansniveauer.  

Under den kvalitative analyseproces er såvel indholdet i logbøger og interviews kategoriseret, ana-

lyseret og kondenseret. Herefter er de kvantitative og kvalitative data sammenholdt og integreret i 

en endelig formidlingsvenlig analyse til brug for denne afrapportering. 
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2. Projektets teoretiske afsæt og centrale begreber 

Projektet tager teoretisk sit afsæt i læringsforståelsen transformativ læring, der inden for de sene-

re år i stigende omfang har vundet indpas i Danmark. Begrebet transformativ læring [transformati-

ve learning] blev oprindeligt lanceret i 1978 af amerikaneren Jack Mezirow, der var professor i vok-

senuddannelse ved Teachers College på Columbia University i New York. Mezirow forstod og 

definerede transformativ læring som læring, der skaber ændringer i meningsperspektiver og me-

ningsskemaer (Mezirow 2012 [1990]; Mezirow 2009). 

Meningsperspektiver er i Mezirows forståelse grundlæggende antagelser. De udgøres af en højere 

orden af skemaer, teorier, overbevisninger og evalueringer, som strukturerer vores måde at tilegne 

og omdanne nye erfaringer på i lyset af tidligere erfaringer gennem en fortolkningsproces. Me-

ningsskemaer er mere specifikke vanemæssige forventninger, der dækker hvis-så relationer, kate-

goriale forhold og hændelsessekvenser, som også styrer vores måde at fortolke vores erfaringer på 

(Mezirow 2012 [1990]). Som betegnelse for det man generelt kan kalde mentale strukturer, har 

Mezirow efterhånden i stigende grad også brugt begrebet referenceramme på nogenlunde tilsva-

rende måde som meningsperspektiver. Samlet set strukturerer disse meningsskemaer, menings-

perspektiver og referencerammer grundlæggende vores forståelsesmønstre, vaner, forventninger, 

overbevisninger og handlemåder (Mezirow 2009).  

Vores meningsskemaer, meningsperspektiver og referencerammer tilegner vi os, ifølge Mezirow, 

hovedsageligt gennem socialiseringsprocessen i barndommen, og skal vi lave om på disse, kræver 

det en læringsproces, der indebærer en ændring eller omdannelse hos den lærende – en transfor-

mation (Mezirow 2009).  

Det er netop en sådan form for læring nærværende projekt drejer sig om, idet projektet særligt har 

fokus på, at gruppen af unge fra ikke-uddannelsesvante familier deltager i en læringsproces, som 

ændrer deres opfattelse af deres fremtidige uddannelses- og erhvervsmuligheder og i sidste ende 

bidrager til at flere vælger og gennemfører en videregående uddannelse (jævnfør afsnit 1).  

Vi finder imidlertid, at Mezirows forståelse af transformativ læring i for høj grad koncentrerer sig 

omkring den kognitive dimension. Som det også er påpeget af flere læringsforskere (jf. Illeris 

2014), anser vi, at en læring der har transformativ karakter, og dermed er såvel krævende som 

dybdegående, som regel omfatter sammenhængende ændringer i både grundlæggende forståel-

sesmåder (meningsskemaer og meningsperspektiver), emotionelle mønstre og sociale samspils-

former. I projektet er vi i den forbindelse i større grad inspireret af professor emeritus Knud Illeris’ 

tilgang til transformativ læring. 

 

Identitet og transformativ læring 

Illeris definerer transformativ læring som ”al læring, der indebærer ændringer i den lærendes iden-

titet” (Illeris 2015a, s.67). Dermed udpeger han identiteten som det mest hensigtsmæssige og 

dækkende begreb til at betegne den individuelle helhed, der kan ske ændringer i gennem trans-

formative læreprocesser. Fordelen ved at anvende dette begreb er, ifølge Illeris, at identitetsbe-

grebet på en helhedsmæssig måde omfatter selvopfattelsen både indadtil i forhold til det enkelte 

individ og udadtil i forbindelse med individets samspil med andre og omverdenen (Illeris 2015a). 

Illeris forsøger dermed at imødekomme den omtalte kritik af Mezirow ved at relatere transformativ 

læring til alle sider af identiteten, herunder de kognitive, de følelsesmæssige, de sociale og de 

samfundsrelaterede dimensioner. 

Hvordan identiteten mere præcist indgår i læringsmæssige sammenhænge forsøger Illeris at illu-

strere ved hjælp af nedenstående figur, der placerer identiteten i forhold til hans generelle lærings-

forståelse, der først og fremmest er beskrevet i bogen Læring (Illeris 2015b). Illeris definerer her 

læring som: 
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rtet 

”enhver proces, der hos levende organismer fører til en varig kapacitetsændring, og som ikke kun 

skyldes glemsel, biologisk modning eller aldring” (Illeris 2015b, s. 20). 

Denne definition henviser til en meget bred læringsforståelse, som i dag er almindeligt udbredt og 

som endvidere åbner op for, at læreprocesser kan være af transformativ karakter.  

Figur 2.1: Identitetens placering i læringsstruktur (efter Illeris 2015b, s. 45 og s. 163) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Som det fremgår af figur 1 opererer Illeris i sin læringsforståelse med to processer, tre dimensioner 

og en overordnet sammenhæng. Ifølge Illeris omfatter al læring to forskellige processer, hvor beg-

ge processer skal være aktive, for at der sker en læring. Som regel forløber de to processer paral-

lelt eller samtidigt, men de kan i særlige tilfælde optræde tidsmæssigt forskudt. Den ene proces 

omhandler samspillet mellem individet og omverdenen. Den anden proces drejer sig om individets 

bearbejdelse og tilegnelse af impulserne fra samspillet med omverdenen. Tilegnelsen har altid på 

en eller anden måde udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og tidligere læring, hvortil de 

nye impulser knyttes. Denne sammenknytning af nye impulser med forudsætninger og allerede 

erhvervet viden, kunnen, indstilling mv. betyder, at læringsresultatet altid vil være et personligt 

produkt.  

De faktorer, der grundlæggende er afgørende for samspilsprocessen, er sociale og samfundsmæs-

sige og i sidste ende bundet op på samspilsprocessens tid og sted. De faktorer, der grundlæggende 

er afgørende for tilegnelsesprocessen er derimod biologiske og psykologiske.  

Figuren udgøres også af tre dimensioner, herunder de to dimensioner, som tilegnelsesprocessen 

altid omfatter. Den ene dimension drejer sig om læringens indhold, dvs. det, der bliver lært. Det 

handler typisk om viden, færdigheder, forståelse, holdninger og adfærdsmønstre. Det væsentlige 

er, at der skal være nogen, der lærer ”noget”. Den anden dimension drejer sig om mobilisering af 

læringens drivkraft. Der er tale om, hvad der i hverdagssproget ofte betegnes med ord som moti-

vation, følelser og vilje. Illeris påpeger i den sammenhæng, at karakteren og styrken af drivkraften 

er medbestemmende for læringsresultatet: ”Det, man lærer med et stærkt engagement, er mere 

nuanceret og har bedre muligheder for at blive husket og anvendt i et bredt spektrum af relevante 
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sammenhænge” (Illeris 2005a, s. 60). Desuden pointerer han med henvisning til de senere års læ-

rings- og hjerneforskning, at drivkraften, udover at præge læringsresultater, præger læringspro-

cessen, og derfor er denne kraft ikke bare igangsættende, men også en del af selve læringen. Den 

sidste dimension, samspilsdimensionen, handler om individets samspil med den sociale og materi-

elle omverden – fra det nære til det overordnede og globale niveau. 

Rundt om figuren er der derudover indtegnet en cirkel. Intentionen hermed er at fastholde, at læ-

ring altid finder sted inden for rammerne af en ydre sammenhæng, der influerer på læringsmulig-

hederne i det hele taget.   

Endelig indplacerer Illeris identiteten, hvor læringstrekanten har sit brændpunkt. Nemlig i mødet 

mellem læringens samspilsproces og tilegnelsesproces, således som det er illustreret i figuren. År-

sagen til denne placering er, at identitetsudvikling ifølge Illeris læringsmæssigt skal forstås som 

den individuelle og specifikke essens af den samlede læring (Illeris 2015a; Illeris 2015b).  

 

Motivation    

Illeris lægger som beskrevet stor vægt på motivation eller ”drivkraft”, som det kaldes i hans gene-

relle læringsforståelse (Illeris 2015b). I sin tilgang til transformativ læring synes motivation i endnu 

højere grad at være central: 

”… når det drejer sig om så vidtgående læreprocesser, som begrebet transformativ læring indebæ-

rer, er spørgsmålet om motivation uomgængeligt involveret – man ændrer ikke på sin identitet, 

hvis ikke der foreligger en stærk motivation til at gøre det” (Illeris 2015a, s. 149).  

I brobygningsprojektet har motivation ligeledes en meget central rolle. En række aktiviteter igang-

sættes således med henblik på at føre til en række output og virkninger på kort sigt, som bevirker, 

at de unge bliver mere motiverede til at tage en videregående uddannelse – hvilket på længere 

sigt forventes at føre til, at de unge vælger og gennemfører en videregående uddannelse (de en-

kelte aktiviteter, output og virkninger uddybes i afsnit 2.1). 

Illeris bestemmer imidlertid ikke begrebet motivation nærmere i relation til transformativ læring, 

men i monografien om transformativ læring (2015a) gengiver han den danske psykolog K.B. Mad-

sens overordnede definition af motivation, som vi i projektet også tager afsæt i: Motivation er driv-

kræfterne bag vores handlinger (Madsen 1975). Ligesom mange andre forskere i nyere gør Illeris 

endvidere op med den traditionelle forståelse af motivation, som en individuel egenskab; noget den 

enkelte har eller ikke har. Han mener derimod, at motivation skal ses som indgående i et samspil 

med omverdenen og indholdet i læringen, jf. også figur 1 ovenfor (Illeris 2015a). 

I det foreliggende projekt forstår vi på lignende vis motivation som et differentieret fænomen, der 

opstår i relationen mellem den enkelte elev og den kontekst, eleven indgår i snarere end noget der 

findes eller ikke findes hos eleven. Begrebet kontekst skal i denne sammenhæng forstås bredt og 

som inkluderende både den konkrete læringssituation og uddannelseskontekst samt øvrige formel-

le og uformelle læringskontekster. Som Hutters & Lundby også peger på, foregår unges læring i 

dag i mange forskellige sideløbende kontekster, og det er således vigtigt at være opmærksom på, 

at læringssituationer må forstås bredere end det, der finder sted på et givent uddannelsessted 

(2014).  

Endelig forfægter Illeris, at det er nødvendigt at forholde sig til både indre motivation og ydre mo-

tivation for at kunne begribe helheden i fænomenet (2015a). I forskningslitteraturen om motivati-

on finder vi ofte denne kvalitative opdeling i indre og ydre motivation, hvor indre (intrinsic) motiva-

tion henviser til det at gøre noget, fordi det i sig selv er interessant eller behageligt, mens ydre 

(extrensic) motivation henviser til at gøre noget, fordi det fører til et særligt udfald (f.eks. deci & 

Ryan 2000). Ofte opfattes disse to former for motivation, som om de er modpoler og nogle tolker 

dem også sådan, at indre motivation er bedre eller mere værdifuld end ydre motivation i forhold til 

at fremme læring (f.eks. Hattie 2013). Denne forståelse anser vi dog for unuanceret. I de fleste 
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situationer, hvor mennesker udfører en aktivitet, vil der være involveret både indre og ydre moti-

vationsformer, og forskellige motivationsformer kan også spille sammen på mange måder (Nordahl 

et al. 2010; Illeris 2015a). En interesse for at lære noget bestemt kan f.eks. hurtigt forsvinde ved 

en oplevet (indlærings)vanskelighed, mens udsigten til f.eks. positive tilbagemeldinger fra nogen, 

der betyder noget, mere længerevarende kan drive arbejdet med at lære noget bestemt.  

I brobygning 3.0 er det ikke målet, at den unge skal blive motiveret for at vælge netop den uddan-
nelsesvej og de erhvervsmuligheder, de bliver præsenteret for i brobygningsforløbene, men at de 
kan se nye fremtidsmuligheder og får ressourcer til at overskride deres nuværende forestillinger 
om fremtidsmuligheder. Dette perspektiv udfoldes nærmere med Krumboltz i nedenstående afsnit.  
 

 

Foranderlighed  

Vi lever i en tid og i et samfund, hvor alting er under konstant forandring – i en flydende moderni-

tet, som det hedder hos sociologiprofessoren Zygmunt Bauman (Bauman 2006). Eksempelvis er 

det i arbejdslivet i stigende grad forventet, at arbejdstagere kan løse foranderlige arbejdsopgaver 

og ikke blot leve op til en specifik jobbeskrivelse (Krumboltz i Højdal & Poulsen 2007). Den enkelte 

tildeles heller ikke længere en identitet på baggrund af (forholdsvis) indiskutable sociale roller, 

normer og magtstrukturer. Identiteten må derimod løbende vælges og konstrueres, og det er den 

enkeltes opgave og ansvar (Bauman 2001; 2006).   

Kravet om at ændre og tilpasse sig i forhold til forandrede vilkår og egne foranderlige opfattelser 

af, hvilken identitet der er ønskelig, medfører et behov for transformativ læring. Vi finder det i den 

sammenhæng hensigtsmæssigt i projektet at stimulere de unge til at arbejde med udvikling af de-

res overbevisninger om fremtidige uddannelses- og erhvervsmuligheder med henblik på at udvide 

deres perspektiv i et samfund, der netop kræver åbenhed og fleksibilitet. Dette er ikke bare vigtigt 

for de unge fra ikke-uddannelsesvante familier i Region Sjælland, men for alle unge i landet.  

Med dette fokus har projektet også læringsteoretisk en enshed med John D. Krumboltz’ læringsteo-

ri om karrievejledning, der omhandler vejlederes arbejde med at hjælpe mennesker med forskelli-

ge karriererelaterede spørgsmål. Krumboltz pointerer her, at vejledning ikke bør handle om at fin-

de frem til, hvor godt den vejledte passer til bestemte uddannelser eller erhverv, idet såvel 

interesser, færdigheder og værdier som uddannelser og erhverv kan se anderledes ud i morgen. 

Derimod hævder Krumboltz, at vejledning bør handle om at støtte den vejledte i at bearbejde sine 

generaliseringer og antagelser og relatere sig til en foranderlig verden (Krumboltz i Højdal & Poul-

sen 2007).  

I projektet sigter vi således i højere grad imod at hjælpe de unge til at være åbne over for forskel-

lige uddannelses- og erhvervsmuligheder, så de får øje på nye fremtidsmuligheder fremfor, at de 

unge beslutter sig for en bestemt uddannelse eller et bestemt erhverv.  

Der er derfor vores antagelse, at der skal mere end information, oplysning, samtale og vejledning 
til at træffe et valg om fremtidens uddannelse, hvis flere af regionens unge, som kommer fra fami-
lier med ingen eller kort uddannelse, skal gennemføre en videregående uddannelse. Der skal ud-
vikles nye metoder inden for uddannelsesvejledningen, der på flere fronter beskæres i disse år, 
metoder, der kan hjælpe de unge til at finde vej gennem uddannelsessystemet, mod det job og 
den fremtid, de så brændende ønsker sig. I Brobygning 3.0 er der derfor etableret et alternativ til 
den traditionelle erhvervsvejledning ved at UU-vejledere og vejledere fra Studievalg Sjælland ind-
går i et mentor-/vejledningsnetværk, som også har faglige vejledere og studerende som mentorer 
eller rollemodeller. Mentor-/vejledningsnetværket har en tæt forbindelse til de udviklede undervis-
ningsforløb og netværket er tilgængeligt både på de fysiske brobygningsdage og på den virtuelle 
platform.  
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Ungdomsfasen og transformativ læring 

Transformativ læring forudsætter, at der foreligger en nogenlunde sammenhængende og stabil 

identitet, som kan danne udgangspunkt for transformationer. Den foreløbige identitetsdannelse 

finder sted gennem barndommens socialisering og ungdommens senere såkaldte søgebevægelser, 

hvor unge afsøger forskellige muligheder og interesser med henblik på at finde et ståsted. I de af-

søgende processer kan de unge den ene uge være voldsomt begejstret for noget, og den næste 

uge forkaste det og springe til noget andet. Efterhånden bliver søgebevægelserne imidlertid mere 

målrettede og standpunkter, holdninger, relationer og mange andre forhold antager fastere former. 

Konturerne af en egentlig identitetsdannelsen tegner sig, og i den sidste del af ungdomsfasen er de 

fleste nået frem til en nogenlunde dækkende identitet (Illeris 2015a).  

I ungdomsfasen er det som Illeris formulere det ”næppe muligt at trække en fast grænse mellem, 

hvad der overvejende er søgeprocesser, og hvad der må kaldes transformativ læring” (Illeris 

2015a, s. 128). Men når voksenalderende indfinder sig - typisk engang i midten eller slutningen af 

20’erne – er der etableret en forholdsvis stabil identitet, der giver grundlag for mere omfattende 

transformativ læring. I denne sammenhæng har transformativ læring som begreb hidtil kun været 

relateret til voksne (jf. Illeris 2015a), men i og med at identiteten begynder at blive dannet i barn-

dommen og især i ungdommen og behovet for transformativ læring er stort i vores samfund (jf. 

ovenfor), forfægter vi, at det at arbejde med i hvert fald foreløbige former for transformativ læring 

hos de unge i projektet, har stor relevans og perspektiv for de unge. 

I næste afsnit argumenter vi for og illustrerer, hvordan vi mere konkret vil arbejde med transfor-

mativ læring i dette projekt.  

2.1 Projektets programteori 

Grundtanken i programteori er, at overbevisninger og antagelser, der danner baggrund for sociale 

indsatser kan udtrykkes i en trinvis sekvens af årsager og virkninger. Betegnelsen ”teori” i pro-

gramteori kan uheldigvis afstedkomme, at tankerne ledes hen på noget fint, abstrakt eller uprak-

tisk i forskningsverdenen. Alle mennesker udvikler nemlig bevidst eller ubevidst teorier, eller med 

et andet begreb hypoteser, som de bygger deres handlinger på, og i programteori skal teori netop 

forstås som de hypoteser, der danner baggrund for en indsats’ design og udførelse (Eriksen, 

Schlüntz og Sillesen 2015). Samtidig er det vigtigt at understrege, at en programteori er en model, 

der naturligvis ikke kan gengive den eksakte virkelighed. Som Dahler-Larsen formulerer det, må 

man derfor i almindeligvis udforme en programteori ”så enkelt, at den udtrykker hovedidéen i, 

hvad man vil opnå med en bestemt indsats, og samtidig så komplekst, at man viser respekt for 

den virkelighed, som indsatsen skal fungere i” (Dahler-Larsen & Krogstrup, 2009, s. 109). 

 

 

 

I figur 2.2 er programteorien for indsatsen i projektet illustreret. Programteorien udgør forestillin-

gerne om, hvordan indsatsen virker og er samtidig grundlaget for evalueringen af projektet.  

En programteori er et dynamisk redskab, der kan anvendes til at skabe klarhed over de for-
ventede virkninger af en bestemt indsats (programmet) og de forventede sammenhænge 
mellem indsatsens foranstaltninger og virkninger. Med andre ord er en programteori en måde 
at opstille en årsag-virkning-kæde for, hvordan et mål nås, hvilke resultater der kræves, 
hvilke aktiviteter der skal til for at opnå resultaterne og hvilke ressourcer disse aktiviteter 
kræver. 
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Programteorien er konstrueret med afsæt i projektbeskrivelsen af september 2014, erfaringer fra 

tidligere projekter med et brobygnings- og samarbejdsfokus på området1, læringsteori og eksplora-

tive interviews med undervisere. Kamerapositionerne i figuren illustrerer, hvilke elementer i pro-

gramteorien der er blevet undersøgt i evalueringen og dermed hvilke elementer, der er indsamlet 

data om.  

 

Figur 2.2: Illustration af projektets programteori 

 

 

 

 

 

 
 

1 Der er bl.a. trukket på erfaringer fra projekterne: Vejledning og rekruttering til mellemlange videregående 

professionsbacheloruddannelser og Imodus. 
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Målsætning 

Hvis man læser programteorien fra højre mod venstre fremgår det, at den overordnede målsæt-

ning i projektet er, at en større andel elever vælger og gennemfører en videregående uddannelse. 

Hvorvidt projektet opnår den overordnede målsætning, indgår ikke i nærværende evaluering, hvil-

ket i figuren er markeret med en stiplet linje. Dette skyldes som anført i afsnit 1.1, at en sådan 

evt. positiv virkning ikke vil kunne nå at vise sig i projektperioden. 

 

Virkning på mellemlang sigt 

Projektets forventede virkning på mellemlang sigt er, at projektet vil føre til at eleverne - herunder 

særligt eleverne fra ikke uddannelsesvante familier - bliver mere motiverede til at tage en videre-

gående uddannelse. Projektets antagelse er, at øget motivation vil bidrage til, at flere elever væl-

ger og gennemfører en videregående uddannelse, fordi motivation spiller en stor rolle for unges 

uddannelsesdeltagelse (jf. f.eks. Sørensen et al. 2013 og Andersen, Brodersen og Vestbo 2011).  

  

Virkning på kort sigt 

Som det fremgår af programteorien forventes virkningen på mellemlang sigt opnået ved at:  

 Eleverne får indblik i erhvervsmuligheder 

 Eleverne får indblik i uddannelsesmuligheder 

 Eleverne oplever, at undervisningen er relevant 

 Eleverne oplever, at de har mulighed for kontinuerlig vejledning 

 Eleverne oplever, at de får erfaringsbaseret vejledning 

 Eleverne oplever at have rollemodeller, som er i gang med eller har en ungdomsuddannelse 

eller en videregående uddannelse. 

Hvad angår den første virkning på kort sigt, er det antagelsen, at et (større) indblik i erhvervsmu-

ligheder vil bidrage til, at eleverne bliver mere motiverede til at tage en videregående uddannelse, 

fordi indsigt i erhvervsmuligheder vil give eleverne en bedre idé om, hvilket fremtidigt job de øn-

sker og dermed en større motivation til at tage en uddannelse, der kan føre til dette job. 

I den anden virkning på kort sigt er antagelsen, at et (større) indblik i uddannelsesmuligheder vil 

bidrage til, at eleverne bliver mere motiverede til at tage en videregående uddannelse, idet et stør-

re indblik i uddannelsesmuligheder vil øge elevernes chance for at stifte bekendtskab med uddan-

nelser, som de finder interessante. 

I den tredje virkning på kort sigt antages det, at undervisning der opleves relevant vil medvirke til, 

at eleverne bliver mere motiverede til at tage en videregående uddannelse, idet oplevet relevans af 

undervisning er en væsentlig motivationsfaktor for læring og uddannelse, jf. f.eks. Sørensen 

(2013).  

Den fjerde virkning på kort sigt omhandler den antagelse, at kontinuerlig vejledning vil bidrage til 

at eleverne bliver mere motiverede til at tage en videregående uddannelse, fordi løbende kontakt 

skaber rum for refleksion og afklaring i forhold til de unges valg. 

I den femte virkning på kort sigt antages det, at vejledning der opleves erfaringsbaseret vil bidrage 

til, at eleverne bliver mere motiverede til at tage en videregående uddannelse, fordi erfaringsbase-

ret vejledning medvirker til at give tydeligere billeder af erhvervs- og uddannelsesmuligheder. 
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I den sjette virkning antages det, at oplevelsen af at have rollemodeller som er i gang med eller 

har en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse vil medvirke til, at eleverne bliver 

mere motiverede til at tage en videregående uddannelse, fordi unge også vælger og konstruerer 

deres identitet vha. uddannelsesvalg, jf. Bauman 2001; 2006). 

 

Output 

Virkningerne på kort sigt forventes opnået ved at: 

 Eleverne modtager undervisning der kobler fag og erhvervspraksis 

 Eleverne modtager undervisning der formidler uddannelsesveje  

 Eleverne anvender den virtuelle platform i forbindelse med projektets undervisningsforløb 

samt i forbindelse med erhvervs- og uddannelsesvejledning 

 Eleverne stifter bekendtskab med et eller flere studiemiljøer 

 Eleverne får vejledning af studerende, undervisere, studievejledere og repræsentanter fra 

arbejdsmarkedet i mentor-/vejledningsnetværket. 

Antagelserne om sammenhænge mellem de forskellige output og virkningerne på kort sigt - og 

dermed ekspliciteringen af de mekanismer (begrundelser) der binder årsag og virkning sammen - 

er beskrevet i afsnit 4.1. 

 

Aktiviteter 

Endvidere fremgår det af programteorien, at projektets output forventes opnået ved at: 

 Udvikle undervisningsforløb 

 Udvikle en virtuel platform 

 Udvikle et fysisk brobygningsmøde 

 Udvikle et mentor-/vejledningsnetværk.  

I det efterfølgende afsnit 3 uddybes antagelserne om årsags-virkningskæderne mellem aktiviteter 

og output. 

Endelig ses det af programteorien, at projektet i høj grad er baseret på et samarbejde mellem en 
række aktører. Der er her tale om aktører fra grundskoler, ungdomsuddannelser, videregående 
uddannelser og virksomheder. Samarbejdet mellem disse aktører behandles ligeledes i afsnit 3.   
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3. Implementering af projektet 

Dette afsnit afdækker, hvordan de forskellige tiltag er blevet implementeret i projektet. Afsnittet 

indeholder mere konkret en præsentation af de deltagende aktører i projektet samt en analyse af, 

hvordan de planlagte aktiviteter er gennemført og om de har haft det forventede output. Med an-

dre ord fokuserer afsnittet på at skabe en indsigt i, hvorfor og hvordan de virkninger vi redegør for 

i det efterfølgende afsnit 4, er opnået. 

3.1 Deltagende aktører 

Projektet har involveret mange forskellige aktører, blandt andre lærere og elever på forskellige 

grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i regionen. Ungdomsuddannelser-

ne har været bredt repræsenteret ved både STX, HF, HTX og EUD10/EUX og de videregående ud-

dannelser har været repræsenteret ved bioanalytikeruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og 

læreruddannelsen i UCSJ.  

I hvert brobygningsforløb i projektet er det forsøgt at skabe en tydelig kobling mellem centrale fag 

og erhvervspraksis, samt en formidling af uddannelsesveje og til det formål er der blevet udarbej-

det obligatoriske opgaver. De obligatoriske opgaver har fx handlet om, at eleverne har skullet tage 

kontakt til en repræsentant fra erhverv/profession fra mentor-/vejledningsnetværket for at kunne 

løse en konkret opgave i relation til det faglige område eller de har skullet undersøge relevante ud-

dannelsesveje i relation det faglige område. Derudover har aktiviteterne; den virtuelle platform, 

fysiske brobygningsdage og mentor-/vejledningsnetværket understøttet denne kobling.  

De kvalitative interviews tyder på, at samarbejdet i flere undervisningsforløb har fungeret godt, 

især når de forskellige aktører sammen har fundet en tydelig faglig snitflade at arbejde sammen 

om, og når det også logistisk har kunnet lade sig gøre at gennemføre undervisningen på tværs af 

uddannelsesniveauerne. En lærer fra en ungdomsuddannelserne siger følgende i et interview: ”… 

det tværprofessionelle samarbejde har givet mening. Jeg synes, at vi har haft noget at være sam-

men om, der har kunnet fungere”.  

Ligeledes siger en underviser fra en videregående uddannelse: ”…det har givet noget værdi for mig 

personligt som underviser at være i et team med jer …og høre jeres engagement i jeres fag, som 

jeg jo ikke havde haft mødt, hvis ikke vi havde siddet i den gruppe, kan man sige. Det synes jeg da 

klart også har været berigende at have de samarbejder på kryds og tværs.. og at I også har kom-

met med kommentar i forhold til sygeplejedelen, hvor man tænker, nå, ja, sådan kunne man også 

se det.. eller hvorfor forstår de ikke det”  

 

En anden underviser fra en videregående uddannelse siger: ” …Samarbejdet …har fungeret 100 % 

upåklageligt. I har været der til alle møder, I har kommet velforberedte, I har været interesseret. I 

kom også … selvom at det ikke lige var for jeres elever, men bare for at være informeret om hvad 

det gik ud på”. 

 

De 3 citater viser, hvordan samarbejdet mellem lærere og undervisere på forskellige uddannelses-

niveauer har fungeret godt, fordi de har mødet en interesse og et fagligt engagement hos hinan-

den, som de alle har fundet inspirerende. På samme måde er der i det kvalitative materiale ek-

sempler på, at elever har oplevet, at samarbejdet mellem elever på tværs af uddannelsesniveauer 

har været en positiv oplevelse, fordi de har oplevet at blive taget godt i mod og at samarbejdet 

omkring de faglige opgaver har fungeret.      

 

En elev fra grundskolen siger: ”Vi har et samarbejde med x gymnasium, og det var en positiv ople-

velse… altså de var meget flinke til at tage i mod os, og vi havde et godt samarbejde alle sam-

men… og den gruppe som jeg var i, der gik det rimelig godt”.  
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Samtidig er der i kvalitative materialer også eksempler på, at samarbejdet ikke har fungeret opti-

malt, fordi motivationen og engagementet for at deltage i projektet ikke har været til stede. En 

elev fra grundskolen har oplevet, at elever fra en ungdomsuddannelse var umotiveret for at indgå i 

samarbejdet. Det viste sig ved, at de ikke havde sat sig ind i tingene, og at de workshops, som de 

skulle stå for ikke rigtig fungerede. I enkelte forløb peges der også på, at nogle af deltagerne ikke 

har prioriteret deres deltagelse i projektet, og at det derfor har været vanskeligt at lave aftaler på 

tværs. I andre forløb er samarbejdspartnere sprunget fra, fordi de har været for arbejdsbelastet til 

at kunne indgå i projektet. Det har givet nogle afbræk i processen at skulle ud at finde nye samar-

bejdspartnere midt i forløbet. Disse eksempler viser, at fagligt engagement og kontinuitet i forhold 

til samarbejdsflader i projektperioden er meget væsentligt for at nå de ønskede virkninger.  

Desuden peges der i det kvalitative materiale på, at de logistiske udfordringer i forhold til at få 

mange aktører til at kunne mødes og arbejde sammen kan sætte sine begrænsninger i forhold til 

hvor meget samarbejde, der er muligt i de forskellige aktørernes travle hverdag. En vejleder siger 

om samarbejde: ” Jeg tænker egentlig, at der var meget lidt samarbejde på den måde, at jeg op-

levede det som bare værende inviteret til at byde ind med det, som jeg nu havde at byde ind med 

uden noget egentligt samarbejde med de andre partnere... Og det kan jeg vældig godt forstå, fordi 

vi alle sammen har rigtig travlt og rigtig lidt tid til at deltage i sådan et projekt, og det omfattede 

en formiddags arbejde eller hvad man kan sige, så det var ikke.. altså det kom ikke til at være no-

get, som fyldte ret meget i hver af gruppernes bevidsthed, tror jeg. Og jeg tænkte faktisk også, at 

det er et meget ambitiøst projekt i forhold til logistik…ud fra det (min kollega) beskriver, fungerede 

det rigtig rigtig fint, det som jeg var en del af… Så den der logistikting er rigtig besværlig, og når 

man så både skal have studerende og undervisere fra UCSJ og fra ungdomsuddannelser og fra 

grundskole og fra Studievalg… så er det godt nok mange forskellige instanser, som alle sammen 

har en virkelighed, der er travl.” 

 

Det kvalitative materiale peger dermed på 4 væsentlige elementer for at samarbejde kan fungere 

optimalt: fælles faglig snitflade, engagement, mulighed for kontinuitet i samarbejdet og mulighed 

logistisk set for at kunne mødes og udvikle, gennemføre og efterbehandle brobygningsforløbene på 

tværs af aktører. 

3.2 Undervisningsforløb 

Den første af de fire centrale aktiviteter i projektet er udviklingen af undervisningsforløb, jf. pro-

gramteorien i afsnit 2.1. Det er antagelsen, at udviklingen af en række nye undervisningsforløb, 

der kan integreres i eksisterende fagområder og matcher læringsmål i grundskolernes udskoling og 

på ungdomsuddannelserne vil bevirke, at eleverne i projektet modtager undervisning der dels kob-

ler fag og erhvervspraksis, dels formidler uddannelsesveje, idet undervisningen vil være tilrettelagt 

med netop disse formål.  

Logbøgerne, der er udarbejdet af de ansvarlige undervisere for undervisningsforløbende, viser, at 
der er udviklet 7 undervisningsforløb i projektet. Tabel 3.1 nedenfor viser antallet af undervisere, 
lærere og elever, der har deltaget i projektet fordelt på de 7 undervisningsforløb. 
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Tabel 3.1: Undervisere, lærere og elever fordelt på undervisningsforløb 
 

 Antal undervisere/lærere Antal elever 

CSI/Criminal Sciences In-

vestigation 

7 lærere og undervisere i alt fordelt på:  

2 lærere fra grundskolen, 3 lærere fra STX 
og 2 undervisere fra bioanalytiker- og læ-

reruddannelsen  

37 elever i alt fordelt på:  

24 grundskoleelever og 13 STX-
elever 

Malaria og folkesundhed 6 lærere og undervisere i alt fordelt på:  

2 lærere fra grundskolen, 1 lærer fra STX og 

3 undervisere fra bioanalytiker-, sygeplejer-
ske- og læreruddannelsen  

51 elever i alt fordelt på:  

30 grundskoleelever og 21 STX-

elever  

Molekylærgastronomi 7 lærere og undervisere i alt fordelt på:  
2 lærere fra grundskolen, 3 lærere fra STX 

og 2 undervisere fra bioanalytiker- og læ-
reruddannelsen 

57 elever i alt fordelt på:  
27 grundskoleelever og 30 STX-

elever  
 

Klimaforandringer – loka-
le udfordringer  

4 lærere og undervisere i alt fordelt på:  
2 lærere fra grundskolen, 1 lærer fra HF og 

1 underviser fra læreruddannelsen  

50 elever i alt fordelt på:  
30 grundskoleelever og 20 HF-elever 

Robotter og teknologi  6 lærere og undervisere i alt fordelt på:  

2 lærere fra grundskolen, 2 lærere fra HTX 
og 2 undervisere fra læreruddannelsen 

44 elever i alt fordelt på:  

25 grundskoleelever og 19 elever fra 
HTX  

Strøm/LAN-party 5 lærere og undervisere i alt fordelt på:  
1 lærer fra grundskolen, 2 fra erhvervssko-

len og 2 undervisere fra læreruddannelsen 

40 elever i alt fordelt på: 
15 grundskoleelever, 21 elever fra 

EUD10 og 4 elever fra EUX 

Sundhed – observation og 
behandling 

6 lærere og undervisere i alt fordelt på:  
1 lærer fra grundskolen, 2 fra STX og 3 un-

dervisere fra bioanalytiker-, sygeplejerske- 
og læreruddannelsen  

46 elever i alt fordelt på:  
16 grundskoleelever og 30 elever fra 

STX 

 
 
Det fremgår af tabellen, at i alt 325 elever har deltaget i projektet, og at der har deltaget flest ele-
ver i forløbene Molekylærgastronomi, Malaria og folkesundhed samt Klimaforandringer. Ud af de 
325 elever indgik 153 elever i totalpopulationen for før-og eftermålingen. Den store difference i 
mellem deltagere i projektet og deltagere i totalpopulationen i før-og eftermåling skyldes, at en 
stor gruppe elever inden tidspunktet for førmålingen havde deltaget i mindre pilotforløb i projektet 
og derfor ikke kunne inkluderes i før- og eftermålingen, hvor det undersøges, om der er sket for-
andringer på de områder som projektet ønsker at påvirke – fra før gruppen fik nogen form for ind-
sats i projektet til efter indsatsen i projektet.   
 
Undervisningsforløbet CSI fokuserer på biologi/kemi og bioteknologi i forhold til kriminaltekniske 
metoder og retsgenetiske analysemetoder. Forløbet er designet så folkeskoleelever og gymnasie-
elever kan få en forståelse for, hvordan deres fag kan bruges i erhvervsmæssige sammenhænge 
inden for politi, lærerprofessionen og bioanalytikerprofessionen.  
 
I undervisningsforløbet Malaria og folkesundhed arbejdes der med malaria som overordnet te-
ma. Forløbet har fokus på koblingen mellem den biologiske metodiske viden og praktiske øvelser 
på en måde, så anvendelsesmulighederne i faget biologi bliver tydelige for eleverne i forhold til de-
res fremtidige erhvervsmuligheder.  
 
Undervisningsforløbet Molekylær gastronomi beskæftiger sig overordnet med temaet molekylær 
gastronomi. Undervisningen har været tilrettelagt, så viden om interaktion i mellem stoffer på mo-
lekylært niveau blev koblet med praksis i et laboratorium og muligheden for faguddannelser inden-
for fødevareproduktion.  
 
Klimaforandringer tager udgangspunkt i, hvordan man lokalt i kommunen arbejder med konse-
kvenserne af de klimaforandringer, som har fundet sted de sidste årtier. Fagligt set har forløbet 
fokus på virkningerne af klimaforandringerne, hvorved klimaundervisningen gives et mere lokalt og 
konkret perspektiv. Der er med afsæt heri peget på uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i 
relation til den kommunale administrations arbejde med lokale klimatilpasningsplaner. 
 
I undervisningsforløbet Robotter og teknologi har der været fokus på programmering, teknologi 
og systematisk problemløsning og dette indhold er på forskellige måder koblet til elementer både i 
læreruddannelsen og i uddannelser indenfor programmering og teknologi for at pege på konkrete 
erhvervsveje i tæt forbindelse med undervisningens indhold.  
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Undervisningsforløbet Strøm/LAN-party beskæftiger sig med strøm som indholdsområde og pro-
grammering i scratch 3.0. En grundlæggende kernefaglighed i dette forløb er viden om elektricitet 
og det at kunne relatere dette til andre sammenhænge som fx uddannelses- og erhvervsmulighe-
der.  
 
Undervisningsforløbet Sundhed – observation og behandling fokuserer på kredsløbet som det 
overordnede tema. Undervisningen i forløbet kobler naturvidenskabelig metodisk viden med prakti-
ske øvelser, så anvendelsesmulighederne af fagene biologi og idræt bliver tydelige i forhold til at 
uddanne sig til sygeplejerske og andre relaterede uddannelser.  
 

 

Output 
Ifølge undervisernes logbøger for projektet har eleverne både modtaget undervisning, der kobler 
fag og erhvervspraksis og undervisning, der formidler uddannelsesveje. Alle ansvarlige undervisere 
for undervisningsforløbene har således beskrevet i logbøgerne, på hvilken måde deres konkrete 
undervisningsforløb, dels har koblet fag og erhvervspraksis, dels har formidlet uddannelsesveje. 
Alle undervisningsforløb har som tidligere nævnt udarbejdet obligatoriske opgaver, hvor eleverne 
undersøger erhvervspraksis og uddannelsesveje i relation til det faglige emne. Fx har eleverne 
skullet tage kontakt til en repræsentant fra erhverv/profession fra mentor-/vejledningsnetværket 
for at løse en konkret opgave eller eleverne har skullet undersøge relevante uddannelsesveje i re-
lation det faglige område. Derudover har de forskellige aktiviteter, som fx de fysiske brobygnings-
dage på forskellig vis understøttet denne kobling.  
 
Mere konkret har eleverne i forløbet Klimaforandringer eksempelvis været på ekskursion til 
kommunen for at se på erhvervsmuligheder inden for netop dette tema. Mens der i forløbene Ro-
botter og teknologi og Malaria og folkesundhed har været en eller flere repræsentanter fra 
praksis og fortælle om deres arbejdsopgaver i tæt forbindelse med de øvelser, som eleverne har 
indgået i på de fysiske brobygningsdage, og/eller disse repræsentanter har været en del af det 
mentor-/vejledningsnetværk, som har været tilgængeligt på den virtuelle platform. Her har repræ-
sentanterne været til rådighed for vejledning i forhold til de obligatoriske opgaver, der på forskelli-
ge måder har handlet om erhvervsmuligheder i relation til undervisningsforløbets tema.    

3.3 Virtuel platform 

I den anden aktivitet i projektets programteori er det antagelsen, at udviklingen af en virtuel plat-

form vil medføre, at eleverne anvender platformen i forbindelse med projektets undervisningsfor-

løb, fordi platformen vil være opbygget på en sådan måde, at information og øvelser relateret til 

undervisningsforløbende let kan tilgås herfra. 

Desuden er det antagelsen, at udviklingen af den virtuelle platform vil medføre, at eleverne anven-

der platformen i forbindelse med erhvervs- og uddannelsesvejledning, idet der på platformen vil 

findes en liste med kontaktoplysninger på en række forskellige aktører, der tilbyder erhvervs- og 

uddannelsesvejledning. 

Den virtuelle platform er organiseret i 7 selvstændige rum – ét pr. undervisningsforløb, hvor ele-

verne på tværs af uddannelsesniveauer kan finde information og ressourcer til undervisningsforlø-

bets tema. Der er fra projektlederes side lagt et minimum af fælles retningslinjer ned over undervi-

sernes og lærernes arbejde med udarbejdelsen af de 7 virtuelle rum. Retningslinjerne har 

hovedsagligt handlet om at sikre, at hvert undervisningsforløb har koblet centrale fagområder og 

billeder af uddannelses- og erhvervsmuligheder igennem udarbejdelsen af de obligatoriske opga-

ver, at hvert forløb integrerer aktiviteter som fysisk brobygningsdag(e) og mentor-

/vejledningsnetværk. Undervisere og lærere har derudover på forskellig vis udarbejdet information 

og ressourcer (ppt, opgaver, quizzer og mindre film) til deres forløb og organiseret dette på plat-

formen, som de fandt det mest brugbart for deres elever. Derfor fremstår de 7 virtuelle rum meget 

forskellige.  
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Output 

Eftermålingen blandt elever viser, at 65 % af eleverne har anvendt den virtuelle platform i forbin-

delse med projektets undervisningsforløb, mens 35 % af eleverne ikke har anvendt platformen 

(n=63). Eftermålingen viser endvidere, at eleverne i nogen grad anvender den virtuelle platform i 

forbindelse med erhvervs- og uddannelsesvejledning. Adspurgt om de har anvendt listen med kon-

taktoplysninger på vejledere, der ligger på platformen, i forbindelse med erhvervsvejledning, sva-

rer 33 % således ja, mens 67 % svarer nej (n=60). På samme spørgsmål blot omhandlende, hvor-

vidt de har anvendt listen på platformen i forbindelse med uddannelsesvejledning, svarer 48 % af 

eleverne ja, mens 53 % svarer nej (n=59).  

Årsagen til at der ikke er en større andel af elever, der har anvendt platformen i forbindelse med 

projektets undervisningsforløb og i forbindelse med erhvervs- og uddannelsesvejledning kan der 

findes nogle bud på i det kvalitative materiale.  

En lærer fortæller bl.a., at arbejdet med den virtuelle platform har været forvirrende og at de al-

drig kom helt ind i det. En underviser fra en videregående uddannelse pointerer, at han tror på 

mulighederne i at bruge en virtuel platform i projekter som dette - fx til at lægge fælles ressourcer 

på - men, at det tager tid at udvikle en platform, og at platformen ikke nåede at blive færdigt i det 

pågældende forløb, fordi ressourcerne i høj grad er blevet udviklet undervejs i projektet. Flere læ-

rere og underviser peger på, at der nu er udviklet ressourcer på tværs af uddannelsesniveauerne, 

men at der mangler at blive tænkt i organisering og design, så det virtuelle rum er brugervenligt 

for eleverne.  

En lærer fra STX siger: ”…selve det at strukturere indhold er nok grundlæggende bare lidt forvir-

rende, og at få lavet en god struktur og en god læsestruktur ned igennem det er ikke oplagt, som 

platformen er lavet i dag.” 

Et underviser og lærerteam på tværs af uddannelser i et undervisningsforløb i projektet udtrykker, 

at der er basis for noget, der kan blive super godt pædagogisk set, men at de manglede at gøre 

det rigtig godt.  

Det kvalitative materiale indikerer, at det har taget lang tid at udvikle fælles ressourcer til platfor-

men og at organisere disse ressourcer, så det virtuelle rum blev overskueligt og brugbart for ele-

verne. Disse forhold har gjort det vanskeligt at få implementeret den virtuelle platform optimalt i 

de enkelte forløb. De forløb, hvor det har fungeret bedst, er der, hvor undervisere og lærere har 

haft mulighed for at arbejde sammen over længere tid og udvikle og afprøve forløbene flere gange. 

Det har givet mulighed for at udvikle den virtuelle platform undervejs både i forhold til indhold og 

organisering, men også i forhold til at se meningen i at arbejde med dette virtuelle element i bro-

bygningsforløbene.  

3.4 Fysiske brobygningsdage 

Hvad angår de fysiske brobygningsdage er det antagelsen, at tilrettelæggelsen og gennemførelsen 

af disse vil medvirke til, at eleverne vil henvende sig til mentor-/vejledningsnetværket mhp. at få 

vejledning, fordi de på det fysiske brobygningsmøde allerede bliver præsenteret, ansigt-til-ansigt, 

for en række aktører i netværket.  

Derudover er det antagelsen, at de fysiske brobygningsdage vil medføre, at eleverne stifter be-

kendtskab med et eller flere studiemiljøer, idet brobygningsmøderne lokaliseres på uddannelsesin-

stitutioner. 

Ifølge projektlederen, er der i projektet udviklet og gennemført 12 fysiske brobygningsmøder. Pro-

jektlederen fortæller, at på brobygningsmøderne har eleverne været bragt sammen om et fælles 

fagligt tema på tværs af uddannelsesniveauer for at de kunne stifte bekendtskab med studerende, 

repræsentanter fra forskellige relevante erhverv og studievejledere fra Studievalg Sjælland og/eller 
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Ungdommens Uddannelsesvejledning. Projektlederen fortæller videre, at brobygningsdagene har 

været organiseret forskelligt. I forløbet Malaria og Folkesundhed har eleverne eksempelvis væ-

ret samlet på en uddannelse samme dag og her har de bl.a. lavet konkrete øvelser, hvor de skulle 

identificere parasitter i samarbejde med en bioanalytiker. Et andet eksempel er forløbet Sundhed 

– observation og behandling, hvor har eleverne bl.a. lavet øvelser, hvor de skulle dissekere svi-

nehjerter og tage EKG i samarbejde med sygeplejersker og studerende. I det forløb var eleverne 

delt op, så eleverne fra ungdomsuddannelsen har været på besøg på en videregående uddannelse, 

hvorefter disse elever har undervist grundskoleeleverne på ungdomsuddannelsen i samarbejde 

med bl.a. studentermedhjælpere fra de videregående uddannelser.  

 

Output 

Det ene af de to forventede output af de fysiske brobygningsdage er som nævnt, at eleverne efter-

følgende henvender sig til mentor-/vejledningsnetværket med henblik på at få vejledning. I det 

kvalitative materiale er der flere eksempler på, at eleverne efter brobygningsdagene har kontaktet 

deltagerne i mentor-/vejledningsnetværket med henblik på at få vejledning, fx til de obligatoriske 

opgaver. Se også beskrivelsen af output af mentor-/vejledningsnetværket i afsnit 3.4. De kvalitati-

ve data viser imidlertid ikke, om eleverne i højere grad henvender sig til mentor-

/vejledningsnetværket med henblik på at få vejledning, fordi de fysiske brobygningsdage har gjort 

dette lettere, da de allerede er blevet præsenteret, ansigt-til-ansigt, for aktørerne i netværket. 

Derimod fremgår det af data, at eleverne henvender sig til netværket på baggrund af de obligatori-

ske opgaver, hvor eleverne direkte er blevet bedt om at tage kontakt til netværket.  

Hvad angår det andet forventede output, der handler om, at eleverne stifter bekendtskab med et 

eller flere studiemiljøer, viser logbøgerne, at der er organiseret fysiske brobygningsdage i forløbene 

og at eleverne her vil stifte bekendtskab med et eller flere studiemiljøer. En underviser fra en vide-

regående uddannelse siger: ” Alle elever (x forløb) var på besøg på Campus Roskilde og fik en 

guidet tur. Flere udtrykte interesse for de forskellige studieretninger på stedet”. 

Interviewene med elever, lærere, undervisere og vejledere viser i forlængelse heraf gode erfarin-

ger med, at eleverne stifter bekendtskab med studiemiljøer, og her understreges vigtigheden af 

dette i brobygningsforløbene.  

En lærer fra grundskolen siger: ”Det var den allervigtigste lære tror jeg – udover at kunne se og 

snakke med de øvrige studerende, de møder undervejs både på gymnasium og her på Campus, så 

får eleverne be- eller afkræftet nogle af de fordomme, de går med (vedr. videregående uddannel-

se)2.”  

I et af forløbene har elever fra en ungdomsuddannelse ikke været ude på andre uddannelsesinsti-

tutioner, men har stiftet bekendtskab med studerende fra flere videregående uddannelser i løbet af 

brobygningsforløbet på deres eget uddannelsessted. I interviewet med projektleder fremgår det, at 

alle elever bør besøge et potentielt kommende uddannelsessted i et brobygningsforløb, fordi erfa-

ringerne viser, at det i høj grad kan være med til, at eleverne kan se nye fremtidsmuligheder. Det-

te bekræftes af en vejlederes udtalelse i de kvalitative data:      

”Jeg synes jo, at brobygning altså er godt. Og det er jo en vigtigt del af vores vejledning, fordi vi 

kan jo holde oplæg og vi kan sidde og holde individuelle samtaler, vi kan kigge på ug.dk, vi kan 

kigge på hjemmesider, vi kan tale og snakke og sådan nogle ting. Men at stå der selv som ung på 

et potentielt kommende uddannelsessted, det er noget, der rykker. Så det lægger vi jo også vægt 

på i vores vejledning. Tag nu til åbent hus. Tag til informationsmøder. Tag i studiepraktik. Bliv stu-

derende for en dag og sådan nogle ting. Fordi det er tit der, at de store erkendelser kommer, hvor 

 

 
 

2 Der er i mindre grad redigeret i citatet  
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man står der selv. Det sætter tanker i gang og sådan noget. Så på den måde synes jeg, at det er 

fint med noget brobygning.”  

At eleverne stifter bekendtskab med et eller flere studiemiljøer er der også en elev i det kvalitative 

data, der igennem projektet har fået gode erfaringer med:    

Blandt eleverne er der en der siger: ”Altså jeg kan godt lide tankegangen bag det (projektet). Jeg 

synes, at det er en vild god tanke, at man kommer ud og ser det og oplever det, selvom man går i 

folkeskolen og der er noget tid til, at man skal rigtig prøve det selv (videregående uddannelse)”.  

3.5 Mentor-/vejledningsnetværk 

I den fjerde og sidste aktivitet i projektets programteori er det antagelsen, at udviklingen af et 

mentor-/vejledningsnetværk vil bevirke, at eleverne får vejledning af både studerende, undervise-

re, studievejledere og repræsentanter fra arbejdsmarkedet, fordi netværket vil bestå af en række 

forskellige aktører, som ønsker at hjælpe eleverne.  

I interviewet med projektlederen fortæller denne, at i mentor-/vejledningsnetværket har både læ-

rere fra ungdomsuddannelserne og undervisere fra de videregående uddannelser været repræsen-

teret. Derudover har studerende fra de videregående uddannelser deltaget. På den måde har det 

ifølge projektlederen været muligt via netværket at blive vejledt i forhold til en faglig viden i for-

bindelse med de opgaver, eleverne har skullet løse, og det har været muligt at tale med studeren-

de om det at gennemføre uddannelserne. Endvidere har repræsentanter fra erhverv og profession 

været tilgængelige for at kunne vejlede i forhold til fremtidige jobmuligheder og endelig har studie-

vejledere fra både Studievalg Sjælland og Ungdommens Uddannelsesvejledning været til rådighed i 

netværket.  

 

Output 

I eftermålinger er eleverne blev spurgt, om de har fået vejledning fra studerende, undervisere, 

studievejledere og repræsentanter fra arbejdsmarkedet fra listen med kontaktoplysninger på delta-

gere i mentor-/vejledningsnetværket, der ligger på den virtuelle platform. I alt 70 % af eleverne 

angiver, at de har modtaget vejledning af mindst én af disse aktører fra mentor-

/vejledningsnetværket, mens 30 % angiver, at de ikke har modtaget vejledning fra nogen af disse 

aktører (n=57).  Som der tidligere er redegjort for i afsnit 3.3, har der været nogle udfordringer 

med implementeringen af den virtuelle platform og en forholdsvis stor andel af elever har ikke an-

vendt platformen i forbindelse med projektets undervisningsforløb og i forbindelse med erhvervs- 

og uddannelsesvejledning. Da det også var på platformen, at eleverne kunne finde kontaktoplys-

ninger på deltagerne i mentor-/vejledningsnetværket kan implementeringsudfordringerne med 

denne være en væsentlig forklarende faktor i forhold til, at godt en tredjedel af eleverne vurderer, 

at de ikke har modtaget vejledning af aktører i mentor-/vejledningsnetværket, idet de ganske sim-

plet ikke har gjort brug af platformen og herunder set listen med kontaktoplysninger på deltagerne 

i netværket 

Som det fremgår af figur 3.1, er der flest elever (47 %), der har fået vejledning fra undervisere, 

mens færrest (30 %) har fået vejledning fra repræsentanter fra arbejdsmarkedet. Det kvalitative 

materiale tyder i den sammenhæng på, at enkelte lærere måske har haft svært ved at se menin-

gen med mentorvejledningsnetværket eller det har været vanskeligt at få det implementeret på en 

meningsfuld måde i undervisningen. Desuden er der eksempler på, at eleverne oplevede, at repræ-

sentanterne fra arbejdsmarkedet i ringe grad svarede på deres henvendelser.  En Elev fra STX ud-

trykker sig eksempelvis således: ”…hende som vi kontaktede, hun svarede ikke rigtigt…”.  
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Figur 3.1: Har du fået vejledning af følgende aktører fra listen med kontaktoplysninger, der ligger 

på den virtuelle platform (MOOC’en)? 

 

3.6 Sammenfatning 

De involverede aktører i projektet har gennemført de planlagte aktiviteter som forventet, om end 
indholdet i nogle af rummene på den virtuelle platform ikke nåede at blive helt færdigudviklet og 
organiseret på en overskuelig og pædagogisk måde for eleverne. I forlængelse heraf er de forven-
tede output af aktiviteterne stort set som forventet. Det er dog en langt mindre andel af eleverne 
end forventet, der har anvendt den virtuelle platform i forbindelse med projektets undervisnings-
forløb. Desuden har færre elever end forventet anvendt den virtuelle platform i forbindelse med 
erhvervs- og uddannelsesvejledning og lidt færre elever end forventet har fået vejledning fra aktø-
rerne i mentor-/vejledningsnetværket – der er tale om forhold som alle har været afhængige af 
implementeringen af den virtuelle platform, som der som nævnt har været nogle udfordringer med. 
 
Tabel 3.2 nedenfor viser en oversigt over de forventede output af projektets aktiviteter. Tabellen 
viser desuden en samlet vurdering af output i forhold til de opsatte succeskriterier. Vurderingen er 
baseret på før- og eftermålingen blandt elever, logbøger udarbejdet af undervisere, interviews med 
henholdsvis elever, lærere, undervisere og projektleder. 
 
Tabel 3.2: Oversigt over de forventede output og vurdering af output ift. succeskriterier 

 

Forventet output af aktivitet Vurdering Succeskriterium 

Elever modtager undervisning, der 

kobler fag og erhvervspraksis 

Ja, alle ansvarlige undervisere kan 

beskrive, på hvilken måde konkrete 
undervisningsforløb har koblet fag 

og erhvervspraksis  

Alle ansvarlige undervisere for un-

dervisningsforløbene kan beskrive, 
på hvilken måde deres konkrete un-

dervisningsforløb har koblet fag og 
erhvervspraksis 

Elever modtager undervisning der 
formidler uddannelsesveje 

Ja, alle ansvarlige undervisere kan 
beskrive, på hvilken måde deres 

konkrete undervisningsforløb har 
formidlet uddannelsesveje 

Alle ansvarlige undervisere for un-
dervisningsforløbene kan beskrive, 

på hvilken måde deres konkrete un-
dervisningsforløb har formidlet ud-

dannelsesveje 

Elever anvender den virtuelle plat-
form ifm. projektets undervisnings-

forløb 

65 % af eleverne har anvendt den 
virtuelle platform ifm. projektets 

undervisningsforløb 

Alle elever har anvendt den virtuelle 
platform ifm. projektets undervis-

ningsforløb 

Elever anvender den virtuelle plat-

form ifm. projektets erhvervs- og 
uddannelsesvejledning 

33 % af eleverne har anvendt den 

virtuelle platform ifm. erhvervsvej-
ledning. 48 % af eleverne har an-

vendt den virtuelle platform ifm. 
uddannelsesvejledning 

Mindst 60 % af eleverne har anvendt 

den virtuelle platform ifm. henholds-
vis erhvervs- og uddannelsesvejled-

ning  

Elever får vejledning af studerende, 
undervisere, studievejledere og re-

præsentanter fra arbejdsmarkedet i 
mentor-/vejledningsnetværket 

70 % af eleverne har fået vejledning 
af mindst én af aktørerne i mentor-

/vejledningsnetværket  

Mindst 80 % af eleverne har fået 
vejledning af mindst én af aktørerne 

i mentor-/vejledningsnetværket 

  

  

30% 

47% 

39% 

43% 

70% 

53% 

62% 

57% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Repræsentanter fra arbejdsmarkedet (n=50)

Undervisere(e) (n=55)

Studievejleder(e) (n=52)

Studerende (n=56)

Ja Nej



 

25/49 

 

4. Projektets virkninger 

Nærværende afsnit redegør for projektets virkninger. Først præsenteres en analyse af projektets 

virkninger på kort sigt, og derefter følger en analyse af projektets forventede virkning på mellem-

lang sigt – hvorvidt og på hvilken måde eleverne i projektet er blevet mere motiverede til at tage 

en videregående uddannelse.  

4.1 Virkninger på kort sigt 

I det følgende præsenteres en analyse af projektets betydning for elevernes indblik i erhvervsmu-

ligheder og uddannelsesmuligheder, elevernes oplevelse af undervisningens relevans, mulighed for 

kontinuerlig vejledning og erfaringsbaseret vejledning samt elevernes oplevelse af at have rollemo-

deller. Se evt. projektets programteori i afsnit 2.1. 

4.1.1 Indblik i erhvervsmuligheder 

En af de forventede virkninger på kort sigt er, at eleverne i projektet får indblik i erhvervsmulighe-

der. Antagelsen er, at undervisning der kobler fag og udvalgt erhvervspraksis vil bidrage til, at ele-

verne får et større indblik i erhvervsmuligheder, idet de igennem eksempelvis casebaseret under-

visningsmateriale vil blive præsenteret for forskellige erhverv, der kan stimulere og udvide deres 

perspektiv på fremtidige erhvervsmuligheder.  

Eleverne i deltagergruppen er i både før- og eftermålingen blevet spurgt, om den undervisning de 

har fået, giver indblik i fremtidige erhvervsmuligheder3. I figur 4.1 fremgår elevernes besvarelser 

på dette spørgsmål. 

Figur 4.1: I hvilken grad vurderer du, at den undervisning du har fået, giver indblik i fremtidige er-

hvervsmuligheder? (n=72)  

 

Figur 4.1 viser, at i alt 93 % af eleverne i eftermålingen vurderer, at undervisningen i forbindelse 

med projektet, har givet indblik i fremtidige erhvervsmuligheder. Det ses samtidig af figuren, at 

der ikke er store forskelle i besvarelserne i før- og eftermålingen. Således er der eksempelvis i alt 

29 % af eleverne i førmålingen, der i meget høj grad eller i høj grad vurderer, at deres undervis-

ning har givet dem indblik i fremtidige erhvervsmuligheder, mens i alt 27 % af eleverne i eftermå-

lingen har fortaget samme vurdering. En nærmere analyse viser da også, at forskellen i besvarel-

serne i før- og eftermålingen ikke er statistisk signifikant. 

De kvantitative resultater tyder altså på, at stort set alle eleverne oplever, at undervisningen i pro-

jektet har bidraget til at give dem en viden om fremtidige erhvervsmuligheder, om end i varierende 

 

 
 

3 Eleverne er i eftermålingen blevet bedt om specifikt at forholde sig til den undervisning, de har fået i forbin-

delse med brobygningsprojektet. 
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grad, og at undervisningen ikke adskiller sig fra deres øvrige undervisning i forhold til at have bi-

draget til at give dem indblik i erhvervsmuligheder. Det kvalitative materiale indikerer derimod, at 

undervisningen i projektet i høj grad har medvirket til, at eleverne har fået indsigt i forskellige job. 

Flere af eleverne udtrykker således, at det har været meget interessant og givende i undervis-

ningsforløbene, at få indblik i forskellige typer af erhverv. En elev fra det gymnasiale niveau fortæl-

ler eksempelvis, at undervisningen gjorde hende mere åben overfor, hvad hun ville være: 

”… jeg blev sådan mere åben overfor… Jeg havde en idé om, hvad jeg skulle være, og så synes 

jeg… Altså den måde som bioanalytikeruddannelsen blev fremstillet på gjorde, at den virkede også 

ret spændende. Det åbnede lidt nogle flere muligheder, end hvad jeg lige troede, at jeg havde lyst 

at være. De [dem der underviste] var gode til at gøre det rigtig spændende, det som vi lavede, og 

det som de fortalte om, så man blev… det endte næsten med, at man fik lyst til at beskæftige sig 

med noget af det.” (Elev fra STX). 

Generelt udtrykker også lærerne fra grundskolen og de gymnasiale uddannelser, at koblingen af 

fag og erhvervspraksis har bidraget til at give eleverne en indsigt i fremtidige erhvervsmuligheder. 

En underviser fra grundskolen fortæller eksempelvis, at en af de måder hvorpå han helt konkret 

kan se, at eleverne har fået øjnene op for nogle erhvervsmuligheder i løbet af projektet er, at han 

efterfølgende i den daglige undervisning har oplevet, at nogle af eleverne er blevet mere fokusere-

de og interesserede i fag, som de har erfaret, er centrale i forhold til at bestride bestemte erhverv, 

de har fået interesse for. Samtidig udtrykker et par af underviserne fra de gymnasiale uddannelser, 

at det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle deres elever havde overskud til overveje 

fremtidige erhvervsmuligheder, fordi de simpelthen var et sted på studiet (efteråret på andet stu-

dieår), hvor de ”egentlig bare prøver at holde hovedet over vandet”. Dette kan således være en af 

forklaringerne på, hvorfor det kvantitative materiale viser, at en forholdsvis stor gruppe af elever i 

mindre grad har oplevet, at undervisningen har bidraget til at give indblik i fremtidige erhvervsmu-

ligheder.  

4.1.2 Indblik i uddannelsesmuligheder 

En anden forventet virkning på kort sigt i projektet er, at eleverne får indblik i uddannelsesmulig-

heder. Antagelsen er, at modtager eleverne undervisning, der formidler uddannelsesveje med af-

sæt i udvalgte fagområder, vil det bidrage til, at eleverne får et større indblik i uddannelsesmulig-

heder, fordi de bliver præsenteret for nye billeder på fremtidige uddannelsesmuligheder, som har 

til hensigt at udvide deres interessefelter og perspektiv. 

Desuden er det antagelsen, at stifter eleverne bekendtskab med studiemiljøer, vil det bidrage til, at 

eleverne får et større indblik i uddannelsesmuligheder, fordi de i forbindelse med præsentationen af 

studiemiljøer både vil få en indsigt i hvilke uddannelser, der kan tages på de pågældende studielo-

kationer og få mulighed for at få afklaret, om det er et studiemiljø, der tiltaler dem. 

I før- og eftermålingen er eleverne, der har deltaget i projektet, blevet bedt om at vurdere, om den 

undervisning de har fået, giver indblik i fremtidige uddannelsesmuligheder4.  

 

 

 

 

 

 
 

4 Eleverne er i eftermålingen blevet bedt om specifikt at forholde sig til den undervisning, de har fået i forbin-

delse med brobygningsprojektet. 
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Figur 4.2: I hvilken grad vurderer du, at den undervisning du har fået, giver indblik i fremtidige ud-

dannelsesmuligheder? (n=65) 

 

Som det fremgår af figur 4.2, vurderer i alt 91 % af eleverne i eftermålingen, at undervisningen i 

projektet, har givet indblik i fremtidige uddannelsesmuligheder. Derudover fremgår det, at der ikke 

er de store forskelle i elevernes besvarelse af spørgsmålet i før- og eftermålingen. Således er der 

f.eks. i alt 32 % af eleverne i førmålingen der i meget høj grad eller i høj grad vurderer, at under-

visningen har givet dem indblik i fremtidige uddannelsesmuligheder, mens i alt 28 % af eleverne i 

eftermålingen vurderer det samme. En statistisk analyse viser også, at forskellen i besvarelserne i 

før- og eftermålingen ikke er signifikant. 

Gruppeinterviewet med eleverne afspejler de kvantitative resultater, idet eleverne der deltog heri, 

vurderer undervisningsforløbenes bidrag til at give dem indblik i uddannelsesmuligheder meget for-

skelligt. Nogle elever udtrykker således, at de i løbet af undervisningsforløbene har fået en viden 

om forskellige uddannelser og uddannelsesveje, mens andre i mindre grad udtrykker, at dette var 

tilfældet. Et eksempel på sidstnævnte er en elev, der svarer følgende, på spørgsmålet om hvorvidt 

der har foregået noget i undervisningsforløbene, som har givet dem mere viden om uddannelses-

muligheder: ”Vi fik kun fortalt det af nogle studerende… I Næstved var der en, der havde uddan-

nelsen [som der var fokus på i undervisningen], men hun var ikke rigtig til stede så meget, som de 

andre” (Elev fra grundskolen). 

På lignende vis er der også stor variation i undervisernes og lærernes vurdering af undervisnings-

forløbenes bidrag til at give eleverne indblik i uddannelsesmuligheder.  

Det kvalitative materiale peger derimod på, at studiebesøg i udstrakt grad bidrager til, at eleverne 

får et større indblik i uddannelsesmuligheder (antagelse to).  Både de elever der var på besøg på 

en ungdomsuddannelse og de der var på en videregående uddannelse fortæller således, at det var 

lærerigt. Eksempelvis fortæller en elev, der var på studiebesøg på et gymnasium følgende: ”Jeg 

har tanken om, at jeg skal på gymnasium efter efterskole… så var det sjovt at prøve at komme 

derned og arbejde med nogle, som er dernede, så man ligesom kommer længere ind.” (Elev fra 

grundskolen). Eleven giver således udtryk for, at han har fået en mere indgående viden om uddan-

nelsen ved selv at være der. En anden elever fortæller at han grundet studiebesøget, er blevet me-

re afklaret i forhold til hvilken uddannelse, han gerne vil tage: 

”… jeg er selv meget til sådan nogle humanistiske fag, og jeg ved godt, at jeg vil være noget inden 

for mennesker og sådan noget. Så jeg vidste godt, at det ikke var noget for mig. Og jeg vidste 

godt, at jeg skulle på STX. Og jeg var på HTX. Så det gjorde det bare lidt mere klart for mig, hvad 

jeg gerne ville, og hvad der ikke interesserer mig.” (Elev fra grundskolen). 

  

En af lærerne lægger i forbindelse med studiebesøget særlig vægt på det uformelle møde mellem 

elever i grundskolen og på ungdomsuddannelsen og de studerende på en videregående uddannel-

se. Læreren oplever, at den samtale som elever og studerende får på tværs af uddannelsesniveau-

erne, er med til at bekræfte eller afkræfte de fordomme, som eleverne evt. kunne have om netop 

at gå på de pågældende uddannelser. Læreren mener samtidig, at der har været for lidt tid til det 

uformelle element i studiebesøget. En underviser på en videregående uddannelse siger, at gymna-

sieeleverne gav udtryk for, at det havde været en positiv oplevelse at komme på besøg og opleve 
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miljøet på en videregående uddannelse. Hun fortæller endvidere, at hun mener, at det er med til at 

gøre dem mere afklaret i forhold til, om det er et sted, hvor de kan se sig selv:  

”…den gymnasieklasse vi havde på besøg her på skolen fra Ringsted af, de gav meget udtryk for, 

at de synes, det var rigtig fedt at komme ned og se denne her skole og fornemme, hvad det var. 

Og jeg tænker, at det måske også gør en forskel. Både den viden, men også det at komme ned og 

se, jamen, hvad er det for nogle mennesker, der går her. Og hvordan er miljøet i det hele taget. 

Var det et sted, som jeg kunne se mig selv og sådan noget.” (underviser fra videregående uddan-

nelse).   

4.1.3 Relevant undervisning 

Projektet har også til hensigt positivt at influere elevernes oplevelse af undervisningens relevans. 

Det er antagelsen, at såvel det at eleverne modtager undervisning, der kobler fag og erhvervs-

praksis og det at eleverne modtager undervisning, der formidler uddannelsesveje vil medføre, at 

eleverne oplever, at undervisningen er (mere) relevant, idet undervisningen er tydeligt vedkom-

mende for elevernes fremtidige valg ift. uddannelse og erhverv.  

Der er til dette spørgsmål udelukkende indsamlet data igennem de kvalitative interview. Både ele-

ver fra grundskolen og gymnasiet giver her udtryk for, at det er en god ide at gennemføre under-

visning, der kobler centrale fagområder med erhvervspraksis samt introducerer veje til forskellige 

uddannelser. De understreger, at værdien er, at de kommer ud af det kendte undervisningsrum og 

prøver elementer af, der er centrale i forhold til fremtidig uddannelse og erhverv. Eleverne forkla-

rer, at denne type undervisning giver dem mulighed for at bruge det, som de har lært i undervis-

ningen, og derigennem kan de se, at den viden, som de har fået, kan bruges i konkrete uddannel-

ses- og erhvervssammenhænge. Samtidig er der også elever, der får be- eller afkræftet deres 

forestillinger om hvilken uddannelses- og erhvervsvej, de skal gå, jf. også afsnit 4.1.2. En elev fra 

det gymnasiale niveau formulerer hendes oplevelse af undervisningens relevans således: 

”Altså, jeg synes, det var utrolig fedt at lave noget andet, end det som man gjorde til daglig […]. 

Og jeg synes også, at det var fedt at få lov til at prøve nogle ting og ligesom bruge den viden, som 

man havde fået, fordi der var nogle forskellige quizzer, og der var forskellige workshops, som man 

gik hen til. Man skulle ligesom bruge det, som man havde lært i timerne, og det synes jeg var rig-

tig fedt. At man ligesom kunne se, at det blev til noget. […] Altså, vi havde et foredrag med en, der 

var sygeplejerske. Det synes jeg, var rigtig fedt at få at vide, hvordan det var… og hvordan de ar-

bejdede, fordi det interesserer mig rigtig meget. Det synes jeg var fedt.  Det var de rigtig gode til 

at forklare… hvis man vil være noget inden for det og sådan noget” (Elev fra STX). 

Interviewene med lærer og undervisere underbygger billede af at undervisning, der kobler fag og 

erhvervspraksis og undervisning, der formidler uddannelsesveje bevirker, at eleverne oplever, at 

undervisningen er mere relevant.  

En lærer fra grundskolen pointerer eksempelvis, at den vigtigste lære for eleverne i projektet er: 

”At eleverne kan se, at det vi lærer, og det vi går og kæmper med hver dag – det er noget, der 

bliver brugt, det er noget der skal bruges og noget, der er behov for”. Læreren peger i den sam-

menhæng på, at koblingen mellem fag og erhvervspraksis er med til at skærpe elevernes interesse 

for det faglige indhold. Ligesom det bliver mere klart for dem, at hvis de har en ambition om at be-

stride et bestemt erhverv, så kræver det, at de kan noget indenfor netop dette fag i skolen.  

En anden lærer fra grundskolen fortæller, at det har haft stor betydning, at det faglige stof skulle 

anvendes til noget. Det gav anledning til en forståelse hos eleverne af, at dyb læring opnår man 

bedst, når viden bruges til noget. Den samme lærer pointerer, at eleverne lyste op, når de hørte en 

repræsentant fra et erhverv give eksempler på, hvordan man gør i praksis med en viden, som ele-

verne allerede kendte til.  
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I interviewet med projektleder kommer det også frem, at ungdomsuddannelserne meget gerne vil 

fortsætte et samarbejde med professionsuddannelserne, da værdien af dette samarbejde netop er, 

at det anvendelsesorienterede aspekt kommer tydeligere frem i en tæt kobling med de faglige ind-

hold i undervisningen.  

4.1.4 Kontinuerlig vejledning 

Projektet sigter også på at give eleverne mulighed for kontinuerlig vejledning. Det er antagelsen, 

at når eleverne anvender den virtuelle platform i forbindelse med projektets undervisningsforløb 

samt i forbindelse med erhvervs- og uddannelsesvejledning, vil de opleve at have mulighed for 

kontinuerlig vejledning, fordi de via de mentorer/vejledere, som der henvises til på platformen, har 

mulighed for over længere tid at få vejledning fra den eller de samme vejledere. 

I eftermålingen er eleverne i deltagergruppen blevet bedt om at vurdere, om den virtuelle platform 

i projektet, har givet dem mulighed for kontinuerlig vejledning5. Elevernes vurdering fremgår af 

figur 4.3 nedenfor. 

Figur 4.3: I hvilken grad vurderer du, at den virtuelle platform (MOOC’en) i projektet har givet dig 

mulighed for kontinuerlig vejledning? (n=60) 

 

Det ses af figuren, at i alt 79 % af eleverne vurderer, at den virtuelle platform har givet dem mu-

lighed for kontinuerlig vejledning. Samtidig fremgår det af figuren, at ca. en femtedel af eleverne 

vurderer, at platformen slet ikke har givet dem denne mulighed. En væsentlig forklaring på dette 

er med stor sandsynlighed, at en del af eleverne ikke har anvendt platformen i forbindelse med 

undervisningsforløbene og erhvervs- og uddannelsesvejledningen i projektet (jf. afsnit 3.2) og at 

de derfor ikke er blevet bekendt med muligheden for kontinuerlig vejledning. De kvalitative inter-

views med eleverne tyder i den sammenhæng på, at de foretrækker vejledning, der finder sted an-

sigt til ansigt. Således italesætter eleverne, at det fysiske møde og især det uformelle fysiske møde 

har en stor positiv betydning for eleverne. Eleverne bruger således det fysiske møde både til at få 

prøvet faglige elementer af i relation til deres almindelige undervisning og til at få afklaret om stu-

diemiljøet er et sted for dem, hvor sidstnævnte alt andet lige er vanskeligt at få afklaret virtuelt. I 

forlængelse af dette, er der i det kvalitative materiale eksempler på, at en uu-vejleder ikke bliver 

kontaktet af eleverne via den virtuelle platform, men at der sker vejledning alligevel, fordi hun 

etablerer et samarbejde med lærerne, og hun kommer til at indgå som del af undervisningen. 

Dermed kommer vejledningen til at indgå som en kontinuerlig og central del i undervisningsforlø-

bet, hvor hun også er tilgængelig for vejledning på sit kontor i den periode, hvor undervisningsfor-

løbet afvikles.  

 

 
 

5 I eftermålingen er kontinuerlig vejledning defineret som ”vejledning, hvor du har mulighed for at henvende 

dig flere gange med mellemrum til den samme person”. 
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4.1.5 Erfaringsbaseret vejledning 

Den næstsidste forventede virkning i projektet på kort sigt er, at eleverne får erfaringsbaseret vej-

ledning. Antagelsen er her at ved at give eleverne mulighed for at få vejledning fra både studeren-

de, undervisere, studievejledere og repræsentanter fra arbejdsmarkedet, vil eleverne opleve at 

modtage erfaringsbaseret vejledning, idet de med afsæt i erfaringer i brobygningsprojektet kan få 

vejledning fra lige præcis de aktører, som har (den største) erfaring på området, som vejledningen 

måtte omhandle. 

Til vurdering af dette resultatetmål er der i eftermålingen inkluderet et spørgsmål om, hvorvidt 

eleverne vurderer, at den uddannelsesvejledning, erhvervsvejledning og faglige vejledning, som de 

har modtaget i projektet, var erfaringsbaseret. Figuren nedenfor præsenterer elevernes vurdering 

af dette spørgsmål.   

Figur 4.4: I hvilken grad vurderer du, at den følgende type vejledning du har modtaget i forbindelse 

med projektet, var baseret på vejlederens/vejledernes egne erfaringer? (n=61) 

 

Figur 4.4 illustrerer, at over i alt 90 % af eleverne vurderer, at den vejledning de har modtaget i 

projektet i form af henholdsvis uddannelsesvejledning, erhvervsvejledning og faglig vejledning, var 

baseret på vejledernes egne erfaringer. Samtidig fremgår det af figuren, at mellem i alt 41 % og 

31 % af eleverne vurderer, at de i meget høj grad eller i høj grad har fået uddannelsesvejledning, 

erhvervsvejledning og faglig vejledning, som var erfaringsbaseret.  

 

De kvalitative interviews bekræfter det forholdsvis positive resultat i det kvantitative materiale. I 

de kvalitative interviews giver både elever og repræsentanter fra mentorvejledningsnetværket så-

ledes udtryk for, at eleverne har modtaget erfaringsbaseret vejledning. En elev fra det gymnasiale 

niveau fortæller eksempelvis at hun har talt med studerende fra de videregående uddannelser, 

som hun har løst forskellige faglige opgaver sammen med, og at de har fortalt om, hvordan det er 

at gå på en sygeplejerskeuddannelse:  

 

”Ja, der mødte jeg nogle studerende, der var med til at lave de der opgaver, og det var ret interes-

sant, fordi de fortalte så, hvordan det var at gå på de her uddannelser, og jeg mødte også en sy-

geplejerskestuderende, som fortalte om, hvordan det var der og sådan noget. Det fik jeg rigtig 

meget ud af… at snakke med dem, som var studerende” (Elev fra STX).  

 

En repræsentant fra arbejdsmarkedet fortæller endvidere, at hun har vejledt eleverne både på de 

fysiske brobygningsdage og via mail. Hun har I den forbindelse oplevet, at eleverne har været sær-

ligt optaget af at få mere viden om den profession og erhvervspraksis, som hun arbejder med. Det 

er således hendes oplevelse, at eleverne er mest optaget af det praktiske perspektiv – altså, hvad 

vil det fx sige at være bioanalytiker. 
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4.1.6 Rollemodeller 

Den sidste forventede virkning på kort sigt er, at eleverne oplever at have rollemodeller, som er i 

gang med eller har en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Antagelsen er, at vej-

ledning fra studerende, undervisere, studievejledere og repræsentanter fra arbejdsmarkedet, vil 

bidrage til at eleverne møder nogle mennesker, som netop er ved at tage eller allerede har en 

ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, og som derfor kan betragtes som rollemodel-

ler, idet de alle har erfaringer på uddannelses- og erhvervsområdet.   

I eftermålingen er eleverne blevet spurgt, om de har fået kontakt til mindst én rollemodel i projek-

tet, som er i gang med eller har en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Elever-

nes svar fremgår af figur 4.4. 

Figur 4.4: I hvilken grad vurderer du, at du har fået kontakt til mindst én rollemodel i projektet, som 

er i gang med eller har en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Med rollemodel 

menes en person, som du ser som et forbillede på nogle områder (n=70) 

 

Som det ses af figuren, vurderer i alt 67 % af eleverne i eftermålingen, at de i forbindelse med 

projektet har fået kontakt til mindst én rollemodel, som er i gang med eller har en ungdomsuddan-

nelse eller en videregående uddannelse. Samtidig ses det, at en relativ stor andel (33 %) af ele-

verne vurderer, at de slet ikke har fået kontakt til en rollemodel. Dette hænger med stor sandsyn-

lighed sammen med, at ca. en tredjedel af eleverne, ifølge egen vurdering, ikke har modtaget 

vejledning fra studerende, undervisere, studievejledere og repræsentanter fra arbejdsmarkedet fra 

listen med kontaktoplysninger på deltagere i mentor-/vejledningsnetværket, jf. afsnit 3.4.  

De kvalitative interviews med eleverne kaster også lys på spørgsmålet om, hvorvidt eleverne har 

fået kontakt til en rollemodel i projektet, som er i gang med eller har en ungdomsuddannelse eller 

videregående uddannelse. Generelt udtrykker eleverne, at de har fået meget ud af at møde stude-

rende, undervisere, studievejledere og repræsentanter fra arbejdsmarkedet i løbet af projektet. 

Eleverne anvender dog ikke begrebet rollemodel, når de omtaler betydningen af mødet med re-

præsentanter fra mentor-/vejledningsnetværket, selvom de tydeligvis er blevet inspireret heraf. 

Dette kan således også være en medvirkende forklaring på, at en tredjedel af eleverne vurderer, at 

de ikke har fået kontakt til en rollemodel i projektet. En elev fra gymnasialniveau giver eksempelvis 

udtryk for, at hun har fået meget ud af at tale med både studerende fra sygeplejerskeuddannelsen 

og en sygeplejerske fra praksis, idet hun har lært meget om sig selv og om hvad hun gerne vil:  

”Jeg synes, at jeg lærte meget mere om mig selv også ved at.. hvad jeg egentlig ville.. ja, de var 

gode til ligesom at forklare… […] men de var rigtig gode til.. hvad jeg ville videre med mit liv..” 

(Elev fra STX).   

En elev fra grundskolen siger, at det har været en positiv oplevelse at møde elever fra gymnasial-

niveau, og der havde været et godt samarbejde på tværs af uddannelser. En anden beskriver de 

lærerstuderende, som meget professionelle.  
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4.1.7 Sammenfatning 

Projektet har i store træk ført til realisering af de forventede virkninger på kort sigt, om end færre 
elever end forventet vurderer, at de har fået kontakt til mindst én rollemodel, som er i gang med 
eller har en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, jf. tabel 4.1 nedenfor. Det 
kvantitative materiale indikerer her, at en væsentlig forklaring er, at ca. en tredjedel af eleverne, 
ifølge egen vurdering, ikke har modtaget vejledning fra studerende, undervisere, studievejledere 
og repræsentanter fra arbejdsmarkedet fra listen med kontaktoplysninger på deltagere i mentor-
/vejledningsnetværket og at de således ikke har mødt nogle de har kunnet betragte som rollemo-
deller. Desuden viser det kvalitative materiale, at vurderingen også kan skyldes, at eleverne ikke 
selv anvender betegnelsen rollemodel om repræsentanterne fra mentor-/vejledningsnetværket, 
selvom eleverne tydeligvis er blevet inspireret af mødet med disse.  
 
Derudover viser de kvantitative resultater, at selvom undervisningen i projektet, ifølge eleverne, 
har bidraget til at give eleverne indblik i både erhvervs- og uddannelsesmuligheder, vurderer ele-
verne, at undervisningen i projektet ikke adskiller sig fra deres øvrige undervisning i forhold til i 
hvilken grad denne har bidraget til at give dem indblik i erhvervs- og uddannelsesmuligheder. 
 
Tabel 4.1 viser en oversigt over de forventede virkninger på kort sigt af projektets output. Tabellen 
viser desuden en samlet vurdering af de opnåede virkninger på kort sigt i forhold til de opsatte 
succeskriterier. Vurderingen er baseret på før- og eftermålingen blandt elever samt interviews med 
henholdsvis elever, lærere og undervisere.  
 
Tabel 4.1: Oversigt over de forventede virkninger på kort sigt og vurdering af disse ift. succeskrite-
rier 

Forventet virkning på kort sigt  Vurdering Succeskriterium 

Elever oplever, at undervisningen giver 
indblik i erhvervsmuligheder 

I alt 93 % af eleverne vurderer, 
at undervisningsforløbene har 

givet indblik i fremtidige er-
hvervsmuligheder 

Mindst 70 % af eleverne vurderer, at 
undervisningsforløbene giver indblik i 

erhvervsmuligheder 

Elever oplever, at undervisningen giver 
indblik i uddannelsesmuligheder 

I alt 91 % af eleverne vurderer, 
at undervisningsforløbene har 

givet indblik i fremtidige uddan-
nelsesmuligheder 

Mindst 70 % af eleverne vurderer, at 
undervisningsforløbene giver indblik i 

uddannelsesmuligheder 

Elever oplever, at undervisningen er rele-
vant 

Både elever og lærere beskriver, 
at undervisningsforløbene er 

relevante, idet de giver eleverne 
indblik i erhvervs- og uddannel-

sesmuligheder 

Elever og lærere beskriver, at under-
visningsforløbene er relevante, idet 

de giver eleverne indblik i erhvervs- 
og uddannelsesmuligheder 

Elever oplever, at de har mulighed for 
kontinuerlig vejledning 

I alt 79 % af eleverne vurderer, 
at den virtuelle platform har 

givet dem mulighed for kontinu-
erlig vejledning  

Mindst 70 % af eleverne vurderer, at 
den virtuelle platform har givet dem 

mulighed for kontinuerlig vejledning 

Elever oplever, at de får erfaringsbaseret 
vejledning 

Over i alt 90 % af eleverne vur-
derer, at den vejledning de har 

modtaget i form af hhv. faglig 
vejledning og uddannelses- og 

erhvervsvejledning, var baseret 
på vejledernes egne erfaringer 

Mindst 90 % af eleverne vurderer, at 
den vejledning de får i form af hhv. 

faglig vejledning og uddannelses- og 
erhvervsvejledning, er erfaringsbase-

ret 
Elever og mentorer kan beskrive, på 

hvilken måde vejledningen er erfa-
ringsbaseret 

Elever oplever at have rollemodeller, som 
er i gang med eller har en ungdomsud-

dannelse eller en videregående uddannel-
se 

I alt 67 % af eleverne vurderer, 
at de har fået kontakt til mindst 

én rollemodel, som er i gang 
med eller har en ungdomsud-

dannelse eller en videregående 

uddannelse  

Mindst 90 % af eleverne vurderer, at 
de mindst har én rollemodel, som er 

i gang med eller har en ungdomsud-
dannelse eller en videregående ud-

dannelse 
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4.2 Virkninger på mellemlang sigt 

I dette afsnit præsenteres en analyse af projektets betydning for elevernes motivation til at tage en 

videregående uddannelse.  

4.2.1 Motivation til at tage en uddannelse 

Samtlige af projektets virkninger på kort sigt (afsnit 4.1) antages at have en positiv betydning for 

elevernes motivation til at tage en videregående uddannelse, jf. beskrivelsen af projektets pro-

gramteori i afsnit 2.1.  

For at undersøge om projektet har haft en positiv betydning for elevernes motivation til at tage en 

videregående uddannelse, er eleverne i før- og eftermålingen og i deltager- og kontrolgruppen ble-

vet bedt om at vurdere, i hvilken grad de er motiveret for at tage en videregående uddannelse. 

Tabel 4.2 viser udviklingen i elevernes gennemsnitlige vurdering af dette spørgsmål, bedømt på en 

skala fra 1-10, hvor 1 er slet ikke og 10 er i meget høj grad. 

Tabel 4.2: Udvikling i gennemsnitlig vurdering af motivation for at tage en videregående uddannelse  

Spørgsmål Gruppe Før indsats Efter indsats 

I hvilken grad vurderer du, at du i dag er motiveret 

for at tage en videregående uddannelse 

Deltagergruppe 7,71 (n=79) 7,48 (n=79) 

Kontrolgruppe 7,81 (n=31) 7,52 (n=31) 

 

Det fremgår af tabel 4.2, at der i deltagergruppen har været en mindre negativ udvikling i elever-

nes gennemsnitlige vurdering af deres motivation for at tage en videregående uddannelse (7,71-

7.48). Samtidig viser tabellen, at også i kontrolgruppen har der været en mindre negativ udvikling 

i elevernes gennemsnitlige vurdering af deres motivation for at tage en videregående uddannelse 

(7,81-7,52). Disse tal giver et umiddelbart indtryk af virkningen (effekten) af brobygningsprojek-

tet, men for at undersøge virkningen nærmere har vi gennemført en difference-in-difference re-

gressionsanalyse. 

Her har vi sammenlignet deltager- og kontrolgruppen med hensyn til deres gennemsnitlige vurde-

ring af deres motivation for at tage en videregående uddannelse og testet hvorvidt forskellene i 

udviklingen i de gennemsnitlige vurderinger i de to grupper er statistisk signifikant. På samme må-

de har vi foretaget en difference-in-difference regressionsanalyse kun for elever, hvor den forælder 

der har det højeste uddannelsesniveau, har en erhvervsuddannelse eller en kortere uddannelse 

med henblik på at undersøge, om virkningen af projektet er større for de elever, der kommer fra 

mindre uddannelsesvante hjem.6 Hovedresultaterne af regressionsanalyserne ses i tabel 4.3 

  

 

 
 

6 Der er ikke foretaget en regressionsanalyse kun for elever, hvor den forælder der har det højeste uddannel-
sesniveau, har en gymnasial uddannelse eller kun for elever, hvor den forælder der har det højeste ud-

dannelsesniveau, har en grundskoleuddannelse eller kortere, da antallet af disse elever vurderes at være 

er for lille til at foretage en fornuftig undersøgelse (n <10).   
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Tabel 4.3: Betydningen af Brobygning 3.0 for motivation for at tage en videregående uddannelse  

    

Virkning af Brobygning 3.0 for alle elever 0,06 
(0,61) 

Antal observationer 220 

Virkning af Brobygning 3.0 for elever hvor den forælder der har det høje-

ste uddannelsesniveau, har en erhvervsuddannelse eller en kortere uddan-
nelse 

0,30 

(0,98) 

Antal observationer 70 

Note: Standardfejl er angivet i parentes 

Tabel 4.3 viser difference-in-difference estimaterne i forhold til elevernes oplevede motivation for 

at tage en videregående uddannelse. Estimaterne indikerer, at projektet i højere grad har haft en 

betydning for motivation for at tage en videregående uddannelse for de elever, der kommer fra 

mindre uddannelsesvante hjem end for den samlede gruppe af elever. Det fremgår således, at det 

største estimat er det for elever, hvor den forælder der har det højeste uddannelsesniveau, har en 

erhvervsuddannelse eller en kortere uddannelse. 0,30 på skalaen fra 1-10 er således den gennem-

snitlige virkning af projektet for denne gruppe af elever i forhold til oplevet motivation for at tage 

en videregående uddannelse. Samtidig viser analysen imidlertid, at ingen af estimaterne er stati-

stisk signifikante, hvorfor vi ikke med sikkerhed kan sige, at Brobygning 3.0 har gjort en forskel.7 

For at belyse om projektet har haft en positiv betydning for elevernes motivation til at tage en vi-

deregående uddannelse, har vi desuden bedt eleverne i deltagergruppen i før-og eftermålingen om 

at svare på, hvilken uddannelse de forstiller sig engang vil være deres højeste fuldførte uddannel-

se. Besvarelserne fremgår af figur 4.5.  

Figur 4.5: Hvilken uddannelse forestiller du dig engang vil være din højeste fuldførte uddannelse? 

(n=74) 

 

Som det fremgår af figur 4.5, svarer størstedelen af eleverne i både før- og eftermålingen, at de 

forestiller sig, at en videregående uddannelse engang vil være deres højeste fuldførte uddannelse. 

Det ses samtidig, at 6 procentpoint flere i eftermålingen svarer, at de forventer, at en videregåen-

de uddannelse engang vil være deres højeste fuldførte uddannelse, svarende til 4 elever. Desuden 

ses det, at disse 4 elever tidligere vurderede, at deres højeste fuldførte uddannelse engang ville 

være en gymnasial uddannelse. Forskellen i besvarelserne i før- og eftermålingen er statistisk sig-

nifikant, hvorfor projektet kan have bidraget til, at flere elever forestiller sig, at en videregående 

uddannelse engang vil være deres højeste fuldførte uddannelse. Det skal dog bemærkes, at selvom 

en før- og en eftermåling giver en mere pålidelig indikation af en virkning end blot en eftermåling, 

kan den virkning, der kan observeres være et resultat af mange andre ting end selve indsatsen – 

her elementerne i projektet Brobygning 3.0 – fordi der ikke er en kontrolgruppe.  

 

 
 

7 Vi har også forsøgt os med en difference-in-difference regressionsanalyse kun for grundskoleelever og kun for 

elever fra ungdomsuddannelserne. Imidlertid viste der sig ikke heller ikke her at være statistisk signifikan-

te resultater.  
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De kvalitative interviews tegner overordnet set det samme billede som de kvantitative data, idet de 

i begrænset omfang understøtter, at projektet har haft en positiv betydning for elevernes motivati-

on for at tage en videregående uddannelse. En enkelt elev udtrykker således, at hun på grund af 

projektet er blevet mere sikker på, at hun vil læse til sygeplejerske og dermed er blevet mere mo-

tiveret for at tage en videregående uddannelse, mens de øvrige elever i gruppeinterviewet siger, at 

projektet ikke har motiveret dem i den sammenhæng. Flere af eleverne nævner i den forbindelse, 

at de allerede har en plan for, hvilken uddannelse de gerne vil tage i fremtiden.  

 
Hvad angår interviewene med lærere og undervisere samt mentorer i mentor-/vejlednings-
netværket, er den generelle vurdering blandt informanterne, at projektet har været interessant for 
eleverne, men at det er vanskeligt at vide, om eleverne er blevet mere motiverede til at tage en 
videregående uddannelse. En underviser fra en videregående uddannelse formulerer det således i 
et supplerende interview: ”Flere [elever] udtrykte interesse for de forskellige studieretninger på 
stedet. Motivationen bør man nok have et grundigere kendskab til eleverne for at kunne bedøm-
me”. Kun én informant – en underviser på gymnasialt niveau - fortæller, at han kender til en kon-
kret elev, som er blevet motiveret til at tage en videregående uddannelse (bioanalytikeruddannel-
sen) på baggrund af brobygningsprojektet. 
  

Flere af lærerne i de kvalitative interview peger i den sammenhæng på, at det spiller en rolle for 

elevernes interesse og motivation, om eleverne er på det klassetrin, hvor de står og skal vælge 

uddannelse eller om valget ligger ude i fremtiden. Adspurgt om projektet har haft en betydning for 

elevernes motivation for videre uddannelse, svarer en lærer således: 

”… indtil videre har vi ikke set nogen forskel, men igen også der, kan der være mange grunde til 

det. Også at det blev gennemført i en klasse, der var i første halvår i 2.g, så afstanden derfra og så 

til deres studievalg er jo relativ lang. Så det spændende det bliver, om et halvt til et helt år, om de 

begynder at snakke om… om det stadig sidder i baghovedet på dem det her forløb. Lige nu tror 

jeg, at det er for tidligt at sige.” (lærer fra gymnasialt niveau). 

 

En anden lærer fra gymnasialt niveau pointerer, at han i et pilotprojekt med deltagelse fra en 3.g 

klasse, oplevede at disse var mere interesserede i at udforske, hvilke uddannelsesvalg de stod 

overfor sammenlignet med de elever fra 2.g, der deltog i den færdigudviklede udgave af projektet: 

 

”… det der pilotprojekt, det var jo en 3.g.. Og det var også derfor, at den var meget mere motive-

reret for; hvad skal man nu? Nu var der jo ikke mange måneder til de faktisk sluttede. Det var det 

svære… I pilotprojektet der blev vi jo hovedkulds kastet ud i det, men efter sommerferien hvor vi 

havde tænkt meget over det, der var det desværre 2.g´er… der følte jeg faktisk, at det havde væ-

ret bedre, hvis man nu havde byttet om, sådan så det var 3.g, der faktisk havde prøvet den færdi-

ge udgave. Jeg tror faktisk, at de havde fået endnu mere ud af det, end de her 2.g´ere…” (lærer 

fra gymnasialt niveau). 

I de kvalitative interviews er der derudover spurgt ind til hvilke elementer i projekter, der kan have 

bidraget positivt til elevernes motivation til at tage en videregående uddannelse. I tråd med at in-

formanterne, som nævnt, generelt vurderer, at de ikke er i stand til at vurdere, om eleverne er 

blevet mere motivereret til at tage en videregående uddannelse, udtrykker størstedelen af infor-

manterne, at det de har oplevet er, at eleverne har fået en større interesse for bestemte fagområ-

der og for viden og udforskning generelt. Informanterne peger i den forlængelse på, at det element 

i projektet der i den største grad har bidraget hertil er, at eleverne har oplevet en stor relevans af 

undervisningen. En underviser på en videregående uddannelse formulerer det på følgende måde i 

et supplerende interview: 

”Alle elever gennem de to forløb – og især dem fra folkeskolen har været begejstret for den under-

visning, de blev udsat for – de gik fra stedet med en god følelse af relevans og forståelse af em-

nerne. Hvis vi tog pulsen på eleverne der, ville vi registrere en stor motivation for viden og opda-

gelse”. 
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Derudover peger informanterne overordnet set på at det, at eleverne har fået et større indblik i 

erhvervs- og uddannelsesmuligheder i projektet, i væsentligt omfang har bidraget til, at de har fået 

en større interesse for bestemte fagområder og for viden og udforskning, dels fordi det større ind-

blik har givet dem en dybere indsigt i, hvilke fremtidige erhverv og uddannelser de kan vælge og 

hvilke(n) viden og kompetencer de kræver, dels fordi de har erfaret, at uddannelser og erhverv de 

tidligere fandt uinteressante, måske alligevel kan være noget for dem.  

Projektets antagelser om at elevernes oplevelse af relevans af undervisning, indblik i erhvervsmu-

ligheder og indblik i uddannelsesmuligheder vil medvirke til, at de bliver mere motiverede til at ta-

ge en videregående uddannelse (jf. projektets programteori), støttes således ikke af det kvalitative 

materiale, men til gengæld indikerer materialet, at disse tre virkninger på kort sigt i projektet i 

særlig grad har haft en betydning for, at eleverne har fået en større interesse for bestemte fagom-

råder og for viden og udforskning generelt. 

4.2.2 Sammenfatning 

Projektet har i begrænset omfang ført til realisering af den forventede virkning på mellemlang sigt. 

I den kvantitative undersøgelse er spørgsmålet om, hvorvidt projektet har haft en positiv betyd-

ning for elevernes motivation til at tage en videregående uddannelse blevet undersøgt vha. to me-

toder, hvoraf difference-in-difference metoden er den mest pålidelige. Undersøgelsen ved hjælp af 

difference-in-difference metoden viser, at den samlede gruppe af elever i projektet ikke er blevet 

mere motiverede til at tage en videregående uddannelse, mens der er en meget lille, men muligvis 

positiv virkning af projektet for gruppen af elever, hvor den forælder der har det højeste uddannel-

sesniveau, har en erhvervsuddannelse eller en kortere uddannelse. Ingen af resultaterne var stati-

stisk signifikante. Undersøgelsen ved hjælp af en simpel før- og eftermåling indikerer, at projektet 

kan have bidraget til, at flere elever (6 procentpoint) forestiller sig, at en videregående uddannelse 

engang vil være deres højeste fuldførte uddannelse, hvilket kan tyde på, at projektet kan have bi-

draget til at motivere eleverne til at tage en videregående uddannelse. Resultatet var statistisk 

signifikant. Det kvalitative materiale indikerer, at projektet i begrænset omfang har haft en positiv 

betydning for elevernes motivation for at tage en videregående uddannelse, idet der kun findes to 

eksempler herpå. Det kvalitative materiale peger i den sammenhæng på, at virkningen af projektet 

i form af en større motivation for at tage en videregående uddannelse, måske først kan observeres 

senere, fordi flere af eleverne tidligst står overfor et uddannelsesvalg om et år og det derfor først 

vil blive presserende for dem på det tidspunkt at forholde sig til, hvilke uddannelser der motiverer 

dem. Til gengæld tyder det kvalitative materiale på, at projektet har medført at eleverne har fået 

en større interesse for bestemte fagområder og for viden og udforskning generelt.      

Tabel 4.4 viser vurderingen af hvorvidt virkningen på mellemlang sigt er opnået set i forhold til de 
opsatte succeskriterier. Vurderingen er baseret på før- og eftermålingen blandt elever samt inter-
views med henholdsvis elever, lærere og undervisere.  
 
Tabel 4.4: Oversigt over de forventede virkninger på mellemlang sigt og vurdering af disse ift. suc-
ceskriterier 

Forventet virkning på mellemlang 

sigt  

Vurdering Succeskriterium 

Elever er blevet mere motiveret til at ta-

ge en videregående uddannelse 

Den samlede gruppe af elever i 

projektet er ikke blevet mere 
motiverede til at tage en vide-

regående uddannelse. Der er en 

meget lille, men muligvis positiv 

virkning af projektet for gruppen 
af elever, hvor den forælder der 

har det højeste uddannelsesni-
veau, har en erhvervsuddannel-

se eller en kortere uddannelse 

Mindst 50 % af eleverne er i løbet af 

projektet blevet mere motiverede til 
at tage en videregående uddannelse 

 

Elever er blevet mere motiveret til at ta-
ge en videregående uddannelse 

En lærer fra STX kan give et 
eksempel på, at en elev på bag-

Elever, lærere og mentorer giver 
tilsammen mindst fire eksempler på, 
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grund af projektet, er blevet 
mere motiveret for at læse på 

bioanalytikeruddannelsen. 
En elev fortæller, at hun på 

baggrund af projektet, er blevet 
mere motiveret for at læse til 

sygeplejerske. 
 

hvordan projektet har bidraget til at 
motivere elever til at tage en videre-

gående uddannelse 
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5. Konklusion, anbefaling og perspektivering 

I dette afsnit opsummerer vi evalueringens hovedkonklusioner, herunder hvilke elementer, der har 

henholdsvis fremmet og hæmmet de opnåede virkninger af projektet. Desuden indeholder afsnittet 

en perspektivering til relevant forskning og en række anbefalinger til en eventuel videreudvikling 

og bredere implementering af projektmodellen i Brobygning 3.0. 

5.1 Programteorien – delvis bestyrket 

Det kan konkluderes, at indsatsen overordnet er implementeret, så den svarer til det, programteo-

rien beskriver, skal ske for, at virkningerne indfinder (programteorien findes i afsnit 2.1). De plan-

lagte aktiviteter er således gennemført, men der har dog vist sig nogle udfordringer med at få ind-

holdet i nogle af rummene på den virtuelle platform helt færdigudviklet og organiseret på en 

overskuelig og pædagogisk måde for eleverne. Dette skyldes hovedsageligt tids- og ressource-

mæssige udfordringer, idet det har taget længere tid end antaget at etablere de samarbejdsflader 

og udvikle de undervisningsforløb, der udgør indholdet på platformen, hvilket har givet mindre tid 

og ressourcer til det pædagogiske platformsdesignarbejde. Således er tre ud af de fem opstillede 

outputmål for projektet indfriet:  

 Elever modtager undervisning, der kobler fag og erhvervspraksis 

 Elever modtager undervisning der formidler uddannelsesveje 

 Elever får vejledning af studerende, undervisere, studievejledere og repræsentanter fra ar-

bejdsmarkedet i mentor-/vejledningsnetværket. 

De to outputmål, som det i mindre grad er lykkedes at indfri inden for projektets løbetid er, at ele-

verne faktisk anvender den virtuelle platform i) ifm. projektets undervisningsforløb samt ii) ifm. 

projektets erhvervs- og uddannelsesvejledning. Det har således vist sig vanskeligt i den praktiske 

implementering at få den virtuelle platform koblet tilfredsstillende til de konkrete brobygnings- og 

undervisningsforløb. Dermed peger evalueringen på problemstillinger ift. designet af platformen og 

enkelte af ”rummene” her og dermed på behovet for at arbejde videre med design og indhold af 

disse rum.   

Evalueringen viser endvidere, at projektets forventede virkninger på kort sigt stort set har indtruf-

fet sig som forudsagt af programteorien. Følgende resultatmål på kort sigt er således realiseret: 

 Elever oplever, at undervisningen giver indblik i erhvervsmuligheder 

 Elever oplever, at undervisningen giver indblik i uddannelsesmuligheder 

 Elever oplever, at undervisningen er relevant 

 Elever oplever, at de har mulighed for kontinuerlig vejledning 

 Elever oplever, at de får erfaringsbaseret vejledning.  

Et enkelt resultatmål på kort sigt viser sig realiseret i mindre grad end forventet. Eleverne har så-

ledes ikke i det forventede omfang oplevet at få/have rollemodeller, som er i gang med eller har en 

ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. En væsentlig forklaring på dette er, at ca. 

en tredjedel af eleverne, ifølge egen vurdering, ikke har modtaget vejledning fra studerende, un-

dervisere, studievejledere og repræsentanter fra arbejdsmarkedet fra listen med kontaktoplysnin-

ger på deltagere i mentor-/vejledningsnetværket. Dette kan have en sammenhæng med, at den 

virtuelle platform ikke har været fuldt implementeret i alle brobygningsforløbene, og at dette har 

gjort muligheden for at få kontakt til nogle, som de har kunnet betragte som rollemodeller, van-

skeligere. En anden væsentlig forklaring kan være af spørgeterminologisk karakter. Det kan tæn-

kes, at eleverne ikke finder begrebet rollemodel meningsfuldt, når de omtaler betydningen af mø-
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det med repræsentanter fra mentor-/vejledningsnetværket. I det kvalitative materiale udtrykker 

flere af eleverne nemlig, at de har fået meget ud af at møde studerende, undervisere, studievejle-

dere og repræsentanter fra arbejdsmarkedet i løbet af projektet, og at de tydeligvis er blevet inspi-

reret heraf.  

Derudover skal det bemærkes, at selvom de kvantitative resultater viser, at undervisningen i pro-

jektet, ifølge eleverne, har bidraget til at give eleverne indblik i både erhvervs- og uddannelsesmu-

ligheder, vurderer eleverne, at undervisningen i projektet ikke adskiller sig fra deres øvrige under-

visning i forhold til i hvilken grad denne har bidraget til at give dem indblik i erhvervs- og 

uddannelsesmuligheder. Dette er dog ikke nødvendigvis det samme som, at projektet ikke har 

medvirket til at give indblik i (og motivation for) andre erhvervs- og uddannelsesmuligheder, end 

de ellers ville have fået.  

Endelig kan det konkluderes, at projektets forventede virkning på mellemlang sigt delvist har ind-

truffet sig som forudsagt af programteorien. Resultatmålet om at eleverne er blevet mere motive-

ret til at tage en videregående uddannelse, har således indtruffet sig i mindre grad end forventet, 

idet den samlede gruppe af elever i projektet ikke er blevet mere motiverede til at tage en videre-

gående uddannelse, mens de elever der kommer fra mindre uddannelsesvante hjem end den sam-

lede gruppe af elever muligvis er blevet en lille smule mere motiveret til at tage en videregående 

uddannelse. De kvalitative interviews supplerer dette fund og antyder, at projektet har medført, at 

eleverne har fået en større interesse for bestemte fagområder og for viden og udforskning gene-

relt, men at det først vil vise sig over tid, om projektet har bidraget til øget motivation for at tage 

en videregående uddannelse. I det kvalitative materiale var der blot to eksempler på elever, som 

på tidspunktet for dataindsamlingen klart udtrykte at være blevet mere motiverede til at tage en 

videregående uddannelse. 

Da indsatsen overordnet set er blevet implementeret som planlagt og de forventede virkninger på 

kortsigt stort set er realiseret, mens den forventede virkning på mellemlang sigt i begrænset om-

fang er realiseret, er programteorien delvis bestyrket. I projektet har der således i nogen grad væ-

ret tale om implementeringsfejl (platformdesign) og muligvis teorifejl i forholdt til antagelserne om 

sammenhænge mellem virkningerne på kort sigt og virkningerne på mellemlang sigt. Der er en 

meget lille men muligvis positiv virkning af projektet for de elever, der kommer fra mindre uddan-

nelsesvante hjem end den samlede gruppe af elever, og en justering af implementeringen af ind-

satsen kan derfor vise sig at resultere i et væsentligt forbedret resultat for især denne gruppe af 

elever.  

Nedenfor præsenteres de elementer, som det kvalitative og kvantitative materiale peger på, har 

henholdsvis fremmet og hæmmet virkningerne i projektet 

 

Hvad har fremmet og hæmmet virkningerne i projektet?  

I de forløb hvor lærere og undervisere har fundet en fælles faglig snitflade at samarbejde om, og 

hvor de har haft mulighed for at arbejde sammen over en længere periode, har dette samarbejde 

fremmet virkningerne i projektet. I forlængelse heraf har ledelsesopbakning til projektet vist sig at 

være væsentlig. Ligeledes vurderes det, at de fysiske brobygningsdage i høj grad har været med til 

at fremme virkningerne i projektet. Dette skyldes bl.a., at de fysiske brobygningsdage har stillet 

aktiviteter til rådighed, hvor der har været mulighed for at tilgodese den enkelte elevs interesse og 

læring og at inddrage et anvendelses- og nytteorienteret perspektiv i relation til det faglige områ-

de. Derudover etableres der et læringsfællesskab og i mødet mellem nye studiemiljøer bliver det 

muligt for eleven at forholde sig kritisk til uddannelsesvalget. Det kvalitative materiale viser, at det 

anvendelses-og nytteorienterede perspektiv i relation til et fagligt emne vægtes højt af både ele-

ver, lærere og undervisere i forbindelse med udvikling og afprøvning af undervisningen i Brobyg-

ning 3.0. Dette element er på brobygningsdagene sat ind i en ramme, hvor muligheden for at 

fremme den enkeltes interesse og læring og hvor et læringsfællesskab også er til stede. Kombina-

tionen af disse elementer og muligheden for at stifte bekendtskab med nye uddannelsesinstitutio-
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ner og uddannelsesmiljøer skaber rum for, at eleverne kan afklare, om dette uddannelsesmiljø er 

et sted, hvor de kan se sig selv i fremtiden. Mødet mellem aktørerne og med nye uddannelsesmil-

jøer på de fysiske brobygningsdage handler på den måde om, at eleverne kan få øje på nye frem-

tidsmuligheder og forholde sig til hvem de gerne vil være. De fysiske brobygningsdage kommer 

dermed til også at handle om elevernes identitet og dannelse i forhold til at kunne træffe valg om 

uddannelse. Det, der fremmer virkningerne i projektet, er dermed en tydelig forbindelse mellem et 

fagligt område i elevernes almindelige undervisning og et anvendelses- og nytteorienteret perspek-

tiv, der peger ind i mulige uddannelses- og erhvervsveje. Det, der har vist sig i særlig grad at 

fremme virkningerne, er, at netop den kobling finder sted i et fysisk møde med nye uddannelsesin-

stitutioner, nye studiemiljøer og med repræsentanter fra profession og erhverv, fordi det skaber et 

tydeligere rum for eleverne til at få øje på nye fremtidsmuligheder og at forholde sig til, ”hvem de 

gerne vil være”.  

Som tidligere beskrevet, så definerer Illeris transformativ læring som ”al læring, der indebærer 

ændringer i den lærendes identitet” (Illeris 2015a, s. 67). Illeris peger dermed på identiteten som 

det begreb, der er bedst dækkende til at beskrive den individuelle helhed, der kan ske ændringer i 

gennem transformative læreprocesser. Identitetsbegrebet kan nemlig siges at omfatte selvopfattel-

sen både indadtil i forhold til det enkelte individ og udadtil i forbindelse med individets samspil med 

andre og omverdenen. Identitet ses også som brændpunktet i Illeris læringstrekant og er netop det 

punkt, hvor læringens samspilsprocesser og tilegnelsesprocessor sker. Denne placering skyldes, at 

identitetsudviklingen netop skal forstås som den individuelle og specifikke essens af den samlede 

læring (Illeris 2015a; Illeris 2015b).  

Med Illeris læringsforståelse kan både læringens samspilsprocesser og tilegnelsesprocesser siges at 

få betydning i projektet. Samspilsprocesserne, der er kendetegnet ved samspillet mellem individ og 

omverden, sker når omverdenen inddrages ved mødet med repræsentanter fra forskellige uddan-

nelser og erhverv. At eleverne stifter bekendtskab med nye uddannelsesmiljøer i en tæt forbindelse 

med det faglige indhold er også væsentligt for, at den anden proces, som omhandler elevens bear-

bejdelse og tilegnelse af impulser fra samspillet mellem individ og omverdenen, i Illeris læringsfor-

ståelse, kan få afgørende betydning og skabe læring for eleven i undervisningen. Det er netop den 

individuelle tilegnelsesproces, der bliver afgørende for, om eleven kan anvende det lærte senere, fx 

i forbindelse med valg af uddannelse. I forlængelse af dette vurderes det, at de fysiske brobyg-

ningsdage i særlig grad fremmer projektets virkninger, fordi det især er her, at samspillet mellem 

individ og omverden sker, og at netop det samspil kan få afgørende betydning for elevens læring 

og dermed for elevens uddannelsesvalg.  

I de konkrete brobygningsaktiviteter lærer eleverne som nævnt noget nyt på et givent fagligt om-

råde samtidig med, at denne læring foregår i socialt samspil i et for mange ukendt uddannelsesmil-

jø. Med Krumboltz læringsteori om karrierevejledning kan der i denne sammenhæng peges på, at 

et væsentligt element i undervisningen og vejledningen i projektet har været, at eleverne både op-

øvede nye færdigheder og interessefelter og stiftede bekendtskab med nye uddannelses- og er-

hvervsmuligheder, som kunne udvide deres perspektiv på deres valgmuligheder. Det handlede ikke 

om, at læreren i sin undervisning i samarbejde med eleven skulle finde frem til, hvilken uddannelse 

og hvilket erhverv eleven passede bedst ind i, fordi interesser og færdigheder og krav om uddan-

nelse og erhverv kan se anderledes ud i morgen i et samfund under konstant forandring. Det hand-

lede derimod om at støtte eleven i at kunne bearbejde sine antagelser og relatere sig til en foran-

derlig verden. Et væsentligt element i forhold til dette er, at eleverne har behov for at opøve nye 

færdigheder og udvikle deres interessefelt og ikke blot basere deres valg på det kendte – et væ-

sentligt element, hvis unge fra ikke uddannelsesvante familier skal vælge og gennemføre en vide-

regående uddannelse. Der kan i forlængelse heraf peges på, at det er de fysiske brobygningsdage, 

der i særlig grad har fremmet virkningerne i projektet. Dette skyldes bl.a., at de har givet eleverne 

mulighed for at opøve nye færdigheder indenfor et givent fagområde og få styrket et interessefelt 

eller få nye interessefelter i mødet med nye uddannelsesinstitutioner, studiemiljøer og med repræ-

sentanter fra profession og erhverv. Mødet har dermed udvidet perspektivet på elevernes frem-

tidsmuligheder.    
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Af hæmmende faktorer i forhold til virkningerne i projektet kan der bl.a. peges på udfordringer 

med at få indholdet i nogle af rummene på den virtuelle platform helt færdigudviklet og organiseret 

på en overskuelig og pædagogisk måde for eleverne, hvilket har fået betydning for implementerin-

gen af den virtuelle platform i brobygningsforløbene. Dette skyldes hovedsageligt tids- og ressour-

cemæssige udfordringer, idet det har taget længere tid end antaget at etablere de samarbejdsfla-

der og udvikle de undervisningsforløb, der udgør indholdet på platformen, hvilket har givet mindre 

tid og ressourcer til det pædagogiske platformsdesignarbejde. Derudover kan manglende kontinui-

tet i forhold til lærer- og underviserteamet i forhold til at kunne udvikle forløbene over længere tid i 

flere forløb også være en hæmmende faktor i forhold projektet, fordi det tager tid at finde fælles 

faglige snitflader, udvikle og afprøve undervisningsmateriale og herefter igen videreudvikle under-

visningsmaterialet på baggrund af erfaringer og evalueringer. Samtidig har et lavt engagement 

blandt en mindre gruppe af elever og lærere også vist sig som en hæmmende faktor i forhold til 

virkningerne i projektet, fordi det har fået en afsmittende effekt på de øvrige aktører i forløbet og 

dermed forhindret, at der skete en øget interesse og motivation på området. I et enkelt forløb har 

en uhensigtsmæssig organisering af de fysiske brobygningsdage vist sig også at hæmme virknin-

gerne i projektet, fordi eleverne har manglet vejledere til de konkrete aktiviteter.  

Målsætningen i projektet er forsøgt indfriet ved følgende aktiviteter:   

1) Udvikling af modeller for undervisningsforløb, der har en tæt kobling mellem fagområder 
og billeder af erhvervsmuligheder for at gøre undervisningen mere relevant for eleverne. 
Undervisningsforløbene har et naturvidenskabeligt omdrejningspunkt og er blevet udviklet i 
et samarbejde mellem lærere, undervisere og studerende på tværs af uddannelsesniveau-
er. Undervisningsforløbene er henvendt til elever på ungdomsuddannelserne (STX, HTX, 
HF) og elever i folkeskolens udskoling.   
 
I projektet har lærere, undervisere og studerende udviklet og afprøvet undervisningsforløb, 
der på forskellige måder kobler centrale fagområder og billeder af erhvervsmuligheder.  
 

2) Udviklingen af et mentor-/vejledningsnetværk, som består af både faglige vejledere, vejle-
dere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg Sjælland, studerende og re-
præsentanter fra relevante erhverv og professioner. Mentornetværket er et direkte er-
hvervs- og erhvervsuddannelseskoblet alternativ til den traditionelle erhvervs-og 
uddannelsesvejledning, og koblingsmulighederne mellem mentor og elev har været både 
virtuel og fysisk.  
 
Igennem etableringen af mentorvejledningsnetværket med undervisere, lærere, studeren-
de og vejledere er der udviklet et alternativ til den traditionelle erhvervs-og uddannelses-
vejledning i projektet. Mentorvejledningsnetværket er tilgængeligt på den virtuelle platform 
og det har vist sig, at færre elever end forventet har anvendt den virtuelle platform i for-
bindelse med erhvervs- og uddannelsesvejledning og lidt færre elever end forventet har få-
et vejledning fra aktørerne i mentor-/vejledningsnetværket. Det kan skyldes manglende 
implementering af den virtuelle platform i enkelte forløb.  
 

3) Udvikling af en virtuel platform, hvor undervisningsforløb og ressourcer til brug i forløbet 
samt mentornetværk er koblet og gjort tilgængelige for elever og lærere.  
 
Der er i projektet udviklet en virtuel platform, hvor undervisningsforløb og ressourcer til 
brug i forløbene samt mentorvejledningsnetværk er tilgængeligt. Indholdet i nogle af rum-
mene på den virtuelle platform nåede ikke at blive helt færdigudviklet og organiseret på en 
overskuelig og pædagogisk måde for eleverne, og det kan have betydning for implemente-
ringen af den virtuelle platform i enkelte forløb.  
 

 
4) Udvikling af fysiske brobygningsdage, hvor aktørerne er mødtes på tværs af uddannelses-

niveauer og med repræsentanter fra mentorvejledningsnetværket, hvormed den enkelte 
elev har haft mulighed for at blive koblet til flere aktører. Her er på forskellig vis arbejdet 
med et fælles fagligt tema i tilknytning til forskellige uddannelses-og erhvervsmuligheder.   
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Der har været udviklet fysiske brobygningsdage i alle brobygningsforløb, hvor aktører har 
mødtes på tværs af uddannelsesniveauer og med repræsentanter fra mentorvejlednings-
netværket. På disse dage er der arbejdet med fælles faglige temaer i tilknytning til uddan-
nelses-og erhvervsmuligheder.  

5.2 Anbefalinger 

Nedenfor har vi sammenfattet de vigtigste anbefalinger i forhold til det eventulle fremtidige arbejde 

med projektmodellen. Anbefalingerne er foretaget med afsæt i før- og eftermålingen, og interview 

med lærere, undervisere, vejledere og elever. Alle anbefalingerne er prioriteret ’høj’, ’middel’ eller 

’lav’ i forhold til vigtighed. Med vigtighed menes, hvor vigtig anbefalingen er, for at projektmodel-

len i fremtiden kan indfri målsætningen (virkningen på mellemlang sigt). ’Høj’ betyder i den sam-

menhæng, at anbefalingen er afgørende for, at projektmodellen kan indfri målsætningen. ’Middel’ 

er udtryk for, at det vil styrke projektmodellen betydeligt, hvis anbefalingen følges, men at det ikke 

er afgørende for, at projektmodellen kan indfri målsætningen. ’Lav’ betyder, at det vil styrke pro-

jektmodellen noget, hvis anbefalingen følges, men at det ikke er afgørende for indfrielsen af mål-

sætningen med projektet.  

 

Tabel 5: Anbefalinger til fremtidig anvendelse   

Fund Anbefaling Vigtighed 

Ledelsesopbakning er en af de vigtigste fak-

torer for projektets succes 

Ledelsen bør prioritere projektet, herunder 

afse tid til støtte og opfølgning på de forskelli-
ge aktiviteter  

Høj 

Kontinuitet i forhold til deltagere i lærere- og 
underviserteam på tværs af uddannelserne 

er vigtig for projektets succes 

Tid til planlægning i forhold til hvornår under-
visningen kan/skal gennemføres og i hvilke 

fagområder. Det kræver langtidsplanlægning 
også i forhold til fagfordeling  

Høj 

Udvikling af database med allerede indgåede 
aftaler med repræsentanter fra relevante 

professioner og virksomheder er vigtig for 
projektets succes  

 

Det professions- og erhvervsrettede sigte bør i 
højere grad integreres i planlægningen via 

sikre samarbejdsaftaler. En database med 
samarbejdsaftaler vil gøre denne kobling 

nemmere og mindre skrøbelig.  

Høj  

Udvikling af virtuel platform kræver meget 

tid for projektets succes   

Der bør afsættes mere tid og flere ressourcer 

til at udvikle og understøtte det arbejde eller 

der bør arbejdes på et samarbejde med etab-

lerede portaler, hvor elever og lærere i forve-
jen færdes   

Høj  

Inddrage andre fagområder og dermed også 

andre uddannelses-og erhvervsvej end det 
naturvidenskabelige område 

Der bør arbejdes på at udvikle lign. brobyg-

ningsforløb for andre fagområder fx det huma-
nistiske 

lav 

Videreudvikle samarbejdet og den virtuelle 
platform på tværs af uddannelsesniveauer og 

med repræsentanter fra profession og er-
hverv 

Der bør arbejdes på at implementere de gode 
erfaringer på tværs af uddannelsesniveauerne 

Høj 

Forbindelsen mellem undervisning og uddan-
nelses- og erhvervsvejledning kan med for-

del styrkes for at øge projektets succes 

UU-vejlederne og/eller Studievalg Sjælland bør 
indgå i tættere samarbejde med lærere og 

undervisere og i tæt forbindelse med under-
visningsforløbet 

Middel 

Udvikling af samarbejdsfora via netværks-
dannelse 

Der bør arbejdes på at udvikle samarbejdsfora 
via netværksetablering fx fælles videndeling 

og efteruddannelse på tværs af grundskole, 
grundskole og i samarbejde med videregående 

uddannelser 

Høj  

Inddragelse af elever der står overfor valg af 
uddannelse 

Der bør fokuseres på elever i afgangsklasser Middel 
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Bilag 1: Metodebeskrivelse 

Evalueringen af projektet Brobygning 3.0 er baseret på følgende dataindsamlingsaktiviteter, ind-

samlet i perioden marts 2015 - februar 2016: 

 Et mindre desk research 

 Eksplorative telefoninterviews med undervisere 

 Logbøger for undervisningsforløb 

 En spørgeskemaundersøgelse blandt elever 

 Gruppeinterview med elever 

 Gruppeinterviews med lærere og undervisere 

 Gruppe- og ansigt-til-ansigt interview med deltagere i mentor-/vejledningsnetværket 

 Ansigt-til-ansigt interview med projektleder 

Evalueringen er inspireret af evalueringsmodellen virkningsevaluering. Virkningsevaluering bidrager 

både med viden om, hvilke virkninger af tiltagene i projektet der er opnået og hvorfor og hvordan 

virkningerne er opnået, samt hvilke elementer der har haft en betydning herfor.  

Som afsæt for at belyse, hvilke elementer der har været drivkræfter eller barrierer for de observe-

rede virkninger, har evaluatorerne, herunder projektlederen ved projektstart udarbejdet en pro-

gramteori for projektet. Programteorien har dels bidraget til at tydeliggøre og eksplicitere forestil-

lingerne om, hvordan tiltagene i projektet tænkes at virke, dels har den været udgangspunkt for 

evalueringen af, hvordan de forskellige elementer i projektet har influeret på realiseringen af virk-

ninger.  

På baggrund af programteorien har evaluatorerne udarbejdet nedenstående evalueringsmatrice, 

der viser de indikatorer og deskriptorer samt succeskriterier, hvormed projektets resultater har 

været målt. Desuden viser matricen, hvilke datakilder der har været anvendt til at belyse indikato-

rerne og deskriptorerne samt de valgte dataindsamlingsteknikker8. 

Tabel 1: Evalueringsmatrice 

 

 
 

8 En indikator og en deskriptor er henholdsvis en kvantitativ og kvalitativ variabel, som er et simpelt og trovær-

digt redskab til at måle præstationer, dvs. de forandringer der er afstedkommet af en indsats. 

Tema Indikator/ deskriptor Succeskriterium 

Iværksatte aktiviteter   

Udvikling af undervisningsfor-

løb 

 Antal udviklede undervisnings-
forløb i projektet  

 Der er udviklet mindst fem under-
visningsforløb i projektet (LU) 

Udvikling af virtuel platform  Indhold og form i den virtuelle 

platform kan beskrives og 
fremvises 

 Projektleder kan beskrive og frem-

vise indhold og form i den virtuelle 
platform (I) 

Udvikling af fysisk brobyg-
ningsmøde 

 Indhold og form i det fysiske 
brobygningsmøde kan beskri-

ves 

 Projektleder kan beskrive indhold 
og form i det fysiske brobyg-

ningsmøde (l) 
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Udvikling af mentor-

/vejledningsnetværk  

 Aktører og vejledningstilbud i 

mentor-/ vejledningsnetværket 

kan beskrives 

 Projektleder kan beskrive aktører 

og vejledningstilbud i mentor-/ 

vejledningsnetværket (I)  

Output   

Elever modtager undervisning 

der kobler fag og erhvervs-

praksis 

 Der er udarbejdet logbøger for 
undervisningsforløbene, som 

beskriver det konkrete under-
visningsforløbs kobling af fag 

og erhvervspraksis 
 

 Alle ansvarlige undervisere for un-
dervisningsforløbene kan beskrive, 

på hvilken måde deres konkrete 
undervisningsforløb har koblet fag 

og erhvervspraksis (LU) 

Elever modtager undervisning 

der formidler uddannelsesveje 

 Der er udarbejdet logbøger for 

undervisningsforløbene, som 
beskriver det konkrete under-

visningsforløbs formidling af 
uddannelsesveje 

 Alle ansvarlige undervisere for un-

dervisningsforløbene kan beskrive, 
på hvilken måde deres konkrete 

undervisningsforløb har formidlet 
uddannelsesveje 

Elever anvender den virtuelle 

platform ifm. projektets un-
dervisningsforløb og erhvervs- 

og uddannelsesvejledning 

 Andel elever der har anvendt 

den virtuelle platform i forbin-
delse med projektets undervis-

ningsforløb 
 

 Andel elever der har anvendt 
den virtuelle platform i forbin-

delse med hhv. erhvervs- og 
uddannelsesvejledning 

 Alle elever har anvendt den virtu-

elle platform i forbindelse med 
projektets undervisningsforløb (S) 

 
 Mindst 60 % af eleverne har an-

vendt den virtuelle platform i for-
bindelse med hhv. erhvervs- og 

uddannelsesvejledning (S) 
 

Elever får vejledning af stude-

rende, undervisere, studievej-
ledere og repræsentanter fra 

arbejdsmarkedet i mentor-/ 
vejledningsnetværket 

 Andel elever der har fået vej-

ledning af mindst én af aktø-
rerne i mentor-

/vejledningsnetværket 

 Mindst 80 % af eleverne har fået 

vejledning af mindst én af aktø-
rerne i mentor-

/vejledningsnetværket (S)    

Virkninger på kort sigt   

Elever oplever at undervisnin-

gen giver indblik i erhvervsmu-

ligheder 

 Andel elever der vurderer, at 

undervisningsforløbene giver 
indblik i erhvervsmuligheder 

 Mindst 70 % af eleverne vurderer, 

at undervisningsforløbene giver 
indblik i erhvervsmuligheder (S) 

Elever oplever at undervisnin-

gen giver indblik i uddannel-
sesmuligheder 

 Andel elever der vurderer, at 

undervisningsforløbene giver 
indblik i uddannelsesmulighe-

der 

 Mindst 70 % af eleverne vurderer, 

at undervisningsforløbene giver 
indblik i uddannelsesmuligheder 

(S) 

Elever oplever at undervisnin-
gen er relevant 

 Elever og lærere vurderer, at 
undervisningsforløbene er rele-

vante, idet de giver eleverne 
indblik i erhvervs- og uddan-

nelsesmuligheder   
 

 Elever og lærere beskriver, at un-
dervisningsforløbene er relevante, 

idet de giver eleverne indblik i er-
hvervs- og uddannelsesmuligheder 

(G med E og L) 

Elever oplever at de har mu-

lighed for kontinuerlig vejled-
ning 

 Andel elever der vurderer, at 

den virtuelle platform har givet 
dem mulighed for kontinuerlig 

vejledning 

 Mindst 70 % af eleverne vurderer, 

at den virtuelle platform har givet 
dem mulighed for kontinuerlig vej-

ledning (S) 

Elever oplever at de får erfa-
ringsbaseret vejledning 

 Andel elever der vurderer, at 
den vejledning de får i form af 

hhv. faglig vejledning samt ud-

dannelses- og erhvervsvejled-

ning, er erfaringsbaseret 
 

 Det kan beskrives, på hvilken 
måde vejledningen er erfa-

ringsbaseret 

 Mindst 90 % af eleverne vurderer, 
at den vejledning de får i form af 

hhv. faglig vejledning samt ud-

dannelses- og erhvervsvejledning, 

er erfaringsbaseret (S) 
 

 Elever og mentorer kan beskrive, 
på hvilken måde vejledningen er 

erfaringsbaseret (G med E og M) 

Elever oplever at have rolle-
modeller, som er i gang med 

 Andel elever der vurderer, at 
de mindst har én rollemodel, 

 Mindst 90 % af eleverne vurderer, 
at de mindst har én rollemodel, 
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Note: Der er anvendt følgende forkortelser for dataindsamlingsaktiviteterne: Spørgeskema (S), Interview med 

projektleder (I), Gruppeinterviews (G) med henholdsvis lærere/undervisere (L), elever (E) og deltagere i men-

tor-/vejledningsnetværket (M), Logbøger for undervisningsforløb (LU) 

 

Nedenfor er data og metode knyttet til spørgeskemaundersøgelsen nærmere beskrevet 

Der er som led i evalueringen gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt elever, der dækker 

over en førmåling inden tiltagene i projektet blev sat i værk og en eftermåling efter tiltagenes 

iværksættelse. Spørgeskemaet blev udsendt til de deltagende elever i projektet samt til en gruppe 

af sammenlignelige elever fra de samme skoler, som de deltagende elever – eleverne i kontrol-

gruppen gik blot i deltagergruppens parallelklasser. Hvad angår udvælgelsen af klasser til hen-

holdsvis deltagergruppen og kontrolgruppen var det afgørende, hvilke lærere der fra skolens side 

blev koblet på projektet, og hvilket fagligt indhold de arbejdede med i deres klasser. Det blev såle-

des afgørende for at være deltagende klasse, at den lærer, der blev koblet på projektet, kunne se 

en oplagt og relevant fælles faglig snitflade både i forhold til de øvrige samarbejdspartnere og i 

forhold til egen klasse.     

Den oprindelige population for deltagergruppen bestod af i alt 161 elever, for hvem vi modtog e-
mailadresser fra skolerne. Imidlertid frafaldt 8 elever herefter, fordi e-mailadresserne i sin angivne 
form indeholdt fejl. Således har der reelt været 153 mulige deltagere i denne gruppe. Hvad angår 
den oprindelige population for kontrolgruppen bestod denne af i alt 146 elever, som vi modtog e-
mailadresser på. Derefter frafaldt 17 elever grundet fejl i de angivne e-mailadresser, og totalpopu-
lationen for kontrolgruppen har således været 129 elever. Spørgeskemaet blev udsendt til samtlige 
282 elever i totalpopulationen på tidspunktet for førmålingen. Da eftermålingen skulle gennemføres 
blev spørgeskemaet udsendt til alle elever, der havde besvaret førmålingen.      
 
Tabel 2 viser populationen og antallet af besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen for såvel delta-
gergruppen som kontrolgruppen. I alt besvarede 59 % (165 elever) førmålingen, mens i alt 42 % 
(118) besvarede eftermålingen. Andelen af besvarelser i førmålingen vurderes at være tilfredsstil-
lende. Andelen af besvarelser i eftermålingen er imidlertid relativ lav, hvilket ofte er tilfældet for 
spørgeskemaundersøgelser gennemført over tid.   
  

eller har en ungdomsuddan-

nelse eller en videregående 

uddannelse 

som er i gang med eller har en 

ungdomsuddannelse eller en 

videregående uddannelse  

som er i gang med eller har en 

ungdomsuddannelse eller en vide-

regående uddannelse (S)  

Virkninger på mellemlang sigt   

Motivation af målgruppen til at 
tage en videregående uddan-

nelse 

 Andel elever der i løbet af pro-
jektet er blevet mere motive-

rede til at tage en ungdomsud-
dannelse eller en videregående 

uddannelse 
   

 Elever, lærere og mentorer be-
skriver, hvordan projektet har 

motiveret elever til at tage en 
ungdomsuddannelse og en vi-

deregående uddannelse  

 Mindst 50 % af eleverne er i løbet 
af projektet blevet mere motivere-

de til at tage en ungdomsuddan-
nelse eller en videregående ud-

dannelse (S) 
 

 Elever, lærere og mentorer giver 
tilsammen mindst fire eksempler 

på, hvordan projektet har bidraget 
til at motivere elever til at tage en 

ungdomsuddannelse eller en vide-
regående uddannelse (G med L, E 

og M) 

 Totalpopulation Antal besvarelser i 
førmåling 

Antal besvarelser i 
eftermåling 

Skolen på Herredsåsen, 9. B 27 23 21 

Skolen på Herredsåsen, 9. C 24 17 13 

Haslev Privatskole, 8. A 22 13 6 

Vordingborg STX, 2. V 20 17 12 

Kalundborg STX, 1. A 29 22 17 

Vordingborg STX/HF, 2p3ac Ng 18 9 9 

Haslev STX, 2. A Biotek 13 10 8 
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Tabel 2: Population og antal besvarelser i før- og eftermåling 

 
En forholdsvis lav svarprocent, som den vi har opnået i eftermålingen, kan være problematisk, for-
di den øger risikoen for, at de svar, man får, ikke er repræsentative for den gruppe, man ønsker at 
vide noget om. For at tage højde for problematikken har vi foretaget en bortfaldsanalyse, der kan 
vise om eleverne, der har besvaret eftermålingen adskiller sig fra eleverne, der har besvaret før-
målingen.  
 
En deskriptiv undersøgelse af forskellene mellem eleverne i eftermålingen og eleverne i førmålin-
gen, hvad angår køn, alder, skole, mors og fars højeste fuldførte uddannelse og bopæl som 13-
årig, viser her, at der ikke er et systematisk bortfald i populationen fra førmålingen til eftermålin-
gen (tabel-bilag udleveres ved forespørgsel). Det betyder, at der ikke er identificeret et bortfald, 
som der skal tages højde for ved tolkningen af resultaterne af den kvantitative analyse.   
 
 
Difference-in-difference 
 
Analysen af virkningen (effekten) af Brobygning 3.0 er foretaget ved hjælp af metoden difference-
in-difference, hvor forskellen mellem de studerendes vurdering af deres motivation for at tage en 
videregående uddannelse før og efter indsatsen er kalkuleret – både for kontrolgruppen og for del-
tager. Forskellen i udviklingen mellem kontrolgruppen og deltagergruppen er virkningen af Brobyg-
ning 3.0. Dette kan skrives på følgende måde: 
 

δ = (ӯ1𝐼 −  ӯ0𝐼) – (ӯ1𝐶 − ӯ0𝐶) 
 

Hvor ӯ1 er elevernes gennemsnitlige vurdering af deres motivation for at tage en videregående ud-

dannelse efter indsatsen og ӯ0 er elevernes gennemsnitlige vurdering af deres motivation for at tage 
en videregående uddannelse før indsatsen. I betegner deltagergruppen, og C betegner kontrolgrup-
pen. Den gennemsnitlige udvikling i elevernes vurdering af deres motivation for at tage en videregå-
ende uddannelse uden indsatsen er derfor lig ӯ1𝐶 − ӯ0𝐶, mens den gennemsnitlige udvikling med 

indsatsen (og inklusiv elevernes generelle udvikling) er ӯ1𝐼 −  ӯ0𝐼. Den gennemsnitlige virkning af 
indsatsen er derfor udtryk ved δ. 
 
Denne model er estimeret ved brug af en OLS-regressions med en dummy variabel for hver tidspe-
riode og en dummy variabel for kontrol-/deltagergruppen for at tage højde for tids- og gruppe-
fixed effekter. 

  

Deltagergruppe i alt 153 111 86 

Kontrolgruppe i alt 129 54 32 

I alt 282 165 118 
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Bilag 2: Regressions resultater  

 

Afhængige variable Virkning af Brobygning 3.0 
for alle elever (motivation) 

Virkning af Brobygning 3.0 
for elever hvor den forælder 

der har det højeste uddan-
nelsesniveau, har en er-

hvervsuddannelse eller en 
kortere uddannelse (motiva-

tion) 
Constant 7,806 8,200 

Dummy_deltager (D) -0,098 -0,950 

Dummy_efter (E) -0,290 -1,000 

D*E 0,062 0,300 

𝑅2 0,004 0,079 

Observationer 220 70 

 


