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Vejledere i Region Hovedstaden eksperimenterer
med at afprøve nye former for vejledningstilbud, der
støtter de studerendes motivation og fastholdelse i
uddannelsen og skaber perspektiv i deres karrierevalg.
Vejledere fra UU-København, Teknisk Erhvervsskole Center,
Københavns Erhvervsakademi og Social- og Sundhedsuddannelses Centret har gennemført eksperimenter, der fokuserer på
at skabe nye former for vejledning og virksomhedstilknytning.
Lige nu bliver nye eksperimenter lagt i støbeskeen, og her er
også Professionshøjskolen Metropol, Danmarks Tekniske Universitet og CPH WEST på banen.
Eksperimenter i Uddannelseslaboratoriet
Eksperimenterne foregår i regi af projektet ’Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium’, som de nævnte institutioner er
partnere i. Uddannelseslaboratoriet gennemfører eksperimenter inden for fem programmer, hvoraf Program 5: Nye Karriereveje har fokus på vejledning. Alle eksperimenterne planlægges,
gennemføres og evalueres ud fra en fast eksperimenterende
metode, som alle deltagere lærer.
Eksperimenterne foregår hos projektets partnere, men bliver udviklet i tværinstitutionelle fora i Uddannelseslaboratoriet.
For eksempel bliver der løbende afholdt ideudviklingsprocesser,
hvor de eksperimentansvarlige fra de forskelige institutioner kan
sparre på hinandens eksperiment-ideer. En af Uddannelseslaboratoriets vigtigste missioner er netop at dele viden på tværs af
institutioner.
Der er også kompetenceforløb, hvor blandt andre vejlederne arbejder med den nyeste viden. For eksempel vejledning i
fællesskaber, gruppevejledning og kollektiv-narrativ praksis.
Eksperiment: Det sociale netværk
- Dokumentation og evaluering er Alfa-Omega. Forskning viser,
at det sociale studiemiljø har stor betydning for frafald. I vores
eksperiment tog vi derfor udgangspunkt i en hypotese om, at
en forbedring af det sociale studiemiljø med en tidlig indsats
vil gøre, at flere gennemfører uddannelsen, fortæller studie- og
karrierevejleder på Københavns Erhvervsakademi (KEA), Peter
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Askov, der sammen med sin kollega Gitte Jul stået for eksperimentet ’Det sociale netværk’.
Eksperimentet foregik sådan, at studievejlederne deltog i de
studerendes introuge på Multimedieuddannelsen. Her satte de
målrettet ind med teambuilding-øvelser og kreative aktiviteter.
Sidst i forløbet gennemførte de fokusgruppeinterviews med de
studerende med fokus på det kreative fællesskabs betydning for
deres trivsel.
- En helt central del ved den eksperimenterende metode
i Uddannelseslaboratoriet er netop evaluering og dokumentation af resultater. Det er vigtigt for, at vi kan bruge den viden, vi

får fremover og dermed skabe værdi på KEA. Jeg oplever, at vi
vejledere ofte ved en masse og lærer en masse, men vi får det
ikke altid tilstrækkeligt dokumenteret og mangler derfor ofte et
håndfast grundlag for at få indflydelse på planlægningen af det,
vi kan se virker for de unge. Nu har vi sort på hvidt en skriftlig
opsamling på fokusgruppeinterviews og en video, som vi kan
tage med, når vi næste gang skal anbefale nye tiltag på vejledningssiden på KEA, siger Peter Askov og tilføjer:
- Vi evaluerede eksperimentet både kvantitativt og kvalitativt. Vi kan se, at frafaldet er klart mindre i foråret 2013 end
foråret 2012, men den endelig effekt af eksperimentet må vi
måle senere i forløbet. De studerende vurderede, at introforløbet var med til at give dem oplevelsen af at være havnet på den
rigtige hylde fagligt, og at teambuilding-øvelserne var vigtige for
at skabe grundlag for et godt socialt studiemiljø, understreger
han.
Eksperiment: Studievejledning i klasserummet
Hanne Franklin og Helle Holmsgaard er studievejledere på
Metropol. De er i gang med eksperimentet ’Studievejledning i
klasserummet’.
- Vi står i en situation, hvor vi bliver nødt til at være lidt
kreative: Vi ved, at de studerende har brug for vejledning, men
alligevel kommer de ikke ind på vejledningskontoret. Måske fordi
vi rent fysisk ikke er så tæt på. Vi oplever i hvert fald en væsentlig
nedgang i besøgene i vejledningskontoret, så vi bliver nødt til at
tænke nyt, fortæller Hanne Franklin.
- Vi eksperimenterer med vejledning i fællesskaber. Og hvad
er så det nye i det, kan man spørge? For os er det nyt at gøre
sådan noget, og det gør virkelig noget ved os at gøre tingene
helt anderledes og så se, hvad der kommer ud af det, siger hun.
Eksperiment går ud på, at vejlederne simpelthen er til stede
i klasserummet.
- For når de studerende ikke kommer til os, må vi jo komme
til dem. Vi er der i cirka fire timer om dagen i de perioder, de
studerende arbejder med opgaver. Min kollega Helle observerer,
hvad der sker og dokumenterer det skriftligt. Vi vil også lave interviews med deltagerne, fortæller Helle Franklin.
På to dage har vejlederne snakket med 15 ud af 40 studerende. Det har handlet om generelle ting som for eksempel
studiets opbygning og formelle krav eller om studiekompetence.
- Her giver vejledning i fællesskaber virkelig mening for de
studerende er ofte i tvivl om de samme ting, og det giver en god
dialog at tage det fælles. Ikke mindst får vi opbygget relationer
til de studerende og kan lave aftaler til enkeltsamtaler på stedet.
Vi bliver synlige og de studerende kan se, hvad vi kan bruges til,
siger Hanne Franklin.

FAKTA:
Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er et projekt,
der eksperimenterer for at udfordre og nytænke erhvervsrettede uddannelser. Både i forhold til læring, undervisning,
vejledning, organisation og ledelse.
Læs mere på www.uddannelseslaboratoriet.dk
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