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Hvornår fungerer den kollektive
vejledning bedst?
Foreløbige evalueringsresultater

Dagsorden
Om
evalueringen

Hvornår
fungerer den
kollektive
vejledning
godt?

Vejlederrollen:
Fra underviser
til facilitator

Forskellige
rammer sætter
forskellige
betingelser

Kompetenceudvikling som
grundlag for
ændret praksis

Evalueringens formål og fokus
Formål: At evaluere projektet i forhold til de to spor:
1.

Kompetenceudvikling

2.

Udvikling og afprøvning af indsatser

Fokus
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•

Hvordan kan kollektivet bringes i spil, så det bidrager til at udfordre
elevernes uddannelsesvalg og deres refleksion over det?

•

Hvordan arbejdes der med differentiering i den kollektive vejledning?

•

Hvordan involveres forældre i den kollektive vejledning?

•

Hvordan støtter form og indhold på kompetenceudviklingen for
vejledere op om udviklingen af indsatserne og vejledernes læring?

Evalueringens datakilder
Fire besøg i forbindelse med vejledning

•
•

Interview med vejleder(e)

•

Observation af vejledning

•

Gruppeinterview med elever

To besøg i læringscirkler:

•
•

Gruppeinterview med i alt 10 deltagere

•

Observationer i forbindelse med læringscirklerne

Skriftligt materiale

•
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•

Projektledelsens halvårsrapport

•

Slides, skriftlig forberedelse med til læringscirklerne mv.

Hvornår fungerer den kollektive
vejledning godt?
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Den kollektive vejledning fungerer bl.a. godt
når…
Fra
information
til
• Vejleder bruger metoder, som:
refleksion
• Giver eleverne nye perspektiver og aha-oplevelser
•

Rykker ved elevernes forestillinger om verden

•

Får eleverne til at tænke over og begrunde præferencer,
interesser, valg mv. og hører de andre elevers begrundelser

• Vejleder får skabt et miljø, hvor:
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•

Alle elever er aktive og involverede

•

Alle elever bidrager, samarbejder og forholder sig aktivt

•

Alle elever er nysgerrige overfor de andres erfaringer,
oplevelser og overvejelser

Fra information til refleksion
• Eksempler på refleksionsarbejde:
– Fordomme
– Aha-oplevelser
– Refleksionsspørgsmål

Anna: Det var godt man fik andres
mening. Det kunne godt være, at
man ikke havde været samme
steder, men så kunne det være
Signe havde en anden mening,
end jeg havde, og så fik man et
andet syn på det.

– Forberedelse og efterbehandling af introkurser og lignende
– Tage stilling, begrunde og høre andres begrundelser (fx
matche uddannelser og personaer/sig selv)

Dilemma
Svært uden vejlederfacilitering
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svært i store grupper

Aktivering og involvering: Klasse- og
gruppedynamikker
• Nødvendigt at arbejde aktivt med
gruppedynamikker tilpasset den
konkrete klasse, hvis:

”I vores klasse er der mange som er
dårlige i skoletiden, når man bliver
delt op i grupper er det altid de
samme som tager initiativ til at lave
det, man skal. Og dem, som ikke
laver så meget, kommer måske med
en kommentar i gang imellem”

– Alle skal involveres og aktiveres
– Der skal etableres positivt samarbejde
– Der skal skabes tryghed og tillid så alle har mod på at bidrage

• Kræver kendskab til klassen og fleksibilitet i justering og
ændring undervejs
• Det er en udfordring, når vejleder ikke kender klassen –
samarbejde med læreren?
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Vejledning til alle: Differentiering
At tage
udgangspunkt i
den enkelte elevs
interesser og
præferencer

At tage
udgangspunkt i
den enkelte elevs
individuelle mål

At aktivere og
involvere alle
elever
Uklart hvad
differentiering i
vejledning er

At opdele
eleverne efter fx
hvor meget eller
om hvad, de er i
tvivl
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At vejlede til alle
typer uddannelser
(elevperspektiv)

”Vi har fået meget om
erhvervsuddannelserne og
i dybden, og hvad man
laver der, men ikke mere
om gymnasierne udover at
det er 3 år og så er vi
videre”

Vejlederrolle: Fra underviser til facilitator
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En udfordring at tillægge sig
facilitatoradfærd
Facilitering er IKKE undervisning, rådgivning, ledelse, men
den neutrale katalysator, som sikrer, at alle relevante perspektiver bliver
inddraget inden for nogle tydelige rammer

Dvs. at en faciliterende vejleder bl.a.:
• Designer læringsrum, der skaber optimale rammer for proces, læring
og udbytte
• Udnytter og tilpasser de fysiske rammer efter formål og gruppe
• Skaber involvering, motivation, forpligtelse og handling i gruppen
• Designer drejebogen efter deltagernes og gruppens ressourcer,
styrker og kompetencer
• Sammensætter grupper aktivt
• Er fleksibel og tilpasser løbende drejebogen til deltagerne

• Anerkender neutralt
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Forskellige rammer sætter forskellige
betingelser for vejledningen

12

Ledelsesmæssige og organisatoriske
rammer er afgørende
Forskelle i UU-centrenes organisering og ressourcetildeling
får stor betydning for den kollektive vejledning
– Antallet af timer til kollektiv vejledning på de forskellige
klassetrin varierer
– Vigtigt at koordinere med U&J: Sikrer samlet set større
udbytte af vejledningsindsatsen

• Samarbejde med skolerne
– Stor forståelse for vejledningens vigtighed
på skolerne, men ingen vil undvære timer
– Tager meget tid og bliver personbårent
– Indsatser er afprøvet på skoler med godt
samarbejde
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Samarbejde
med skolerne
skal starte på
ledelsesniveau

Kompetenceudvikling som nødvendigt
grundlag for ændret praksis
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Kompetenceudviklingen har bidraget…
• Gennem FFAST-modellen og evaluering: Strukturering og
systematisering af udviklingsarbejdet og dermed også
kvalificering af indsatserne
• Gennem karrierelæringsbegrebet og teori: Ny forståelse af,
tilgang til og fokus i kollektiv vejledning
”Man er tvunget til at
tænke i nye baner. For
ellers kan man godt i en
presset hverdag komme til
at sige ’vi gør som vi
gjorde sidste år’. For der
er også 27 andre ting,
hvor man ikke får tænkt
nyt”
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• Gennem erfaringsudveksling og teori:
Inspiration og konkrete aktiviteter,
værktøjer og metoder

• Gennem feedback og sparring:
Kvalificering og udvikling af indsatserne

Men hvad nu?
• Den store udfordring er, at I
fortsætter
udviklingsarbejdet, og at
jeres kolleger springer med
på vognen.

Vejleder1: Vi har asfalteret, mens vi
kører på vejen, og det kan både være
frustrerende og måske meget godt. Vi
er meget forskellige steder. Der er
meget pres på derhjemme, og i forhold
til det med at udvikle noget nyt.
Vejleder2: Jeg tænker ikke, at vi har
fundet den dybe tallerken. Vi har fået
meget ud af det, reflekteret over det, og
noget, tænker vi, fungerer godt og
andet ikke helt optimalt. (…) Vi har
fundet de delelementer i vores projekt,
som vi går videre med.

• Inspirationskataloget er et godt udgangspunkt, men der
er mere i det end værktøjer:
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Tilgang til og forståelse af kollektiv vejledning

Hvorfor gør vi det?

Tid, fysiske rammer og elevgruppe

Hvor og med hvem gør vi det?

Redskaber/værktøjer

Hvordan opnår vi det?

Facilitatoradfærd/vejlederrolle

Hvordan gør jeg det?

Organisatoriske rammer

Under hvilke betingelser kan
det ske?
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Spørgsmål eller kommentarer?

