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Arbejdspapir

8. oktober 2013

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi
Ph.d. studerende ved IUP, AU og Lektor ved VIA UC Randi Boelskifte Skovhus og Lektor og Forskningsprogramleder ved Forskningsprogrammet for
Livslang Læring, IUP, AU Rie Thomsen

Dette arbejdspapir afspejler arbejde med at kortlægge evalueringer af vejledning knyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der er
fokus på evalueringer foretaget i perioden fra Vejledningsreformens ikrafttræden august 2004 (Lov nr. 298 af 30/04/2003) til oktober
2013.
Kortlægningen er udarbejdet ved brug af det, som Lynggaard beskriver som sneboldmetoden, hvor indbyrdes referencer mellem
dokumenter forfølges (Lynggaard 2010). For at kunne gøre dette skal der arbejdes med udgangspunkt i et eller flere moderdokumenter,
som i dette tilfælde er de evalueringsrapporter vi kendte på forhånd. Kortlægningen blev efterfølgende sendt til Vejledningskontoret
under Ministeriet for Børn og Undervisning for eventuel supplering.
Evalueringerne og undersøgelserne af vejledning, der er præsenteret i kortlægningen nedenfor, er af forskellig karakter og gennemført
med forskellige metoder. Et kriterium for at indskrive en evaluering eller undersøgelse i oversigten har været, at den er baseret på en
empirisk undersøgelse.
Skemaet over kortlægningen viser i første kolonne årstal for publicering. Næste kolonne angiver evalueringsrapportens forfatter, titel og
den institution, der udgiver rapporten. I de tilfælde, hvor der ikke er angivet en forfatter, er institutionens navn angivet som forfatter. I
tredje kolonne er det angivet, hvem der har rekvireret undersøgelsen. I nogle tilfælde fremgår det ikke klart af rapporten, hvorvidt
evalueringen eller undersøgelsen er rekvireret eller der blot er søgt finansiering til den pågældende undersøgelse hos den institution, der
er nævnt.
Reference:
Lynggaard (2010). Dokumentanalyse. I Brinkmann og Tanggaard (red.). Kvalitative metoder. Hans Reitzels Forlag
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