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Resumé
Otte studievejledninger har i efteråret 2011 evalueret synlighed og tilgængelighed blandt studerende,
undervisere, kliniske undervisere og praktikvejledere. Evalueringen foregik som en
spørgeskemaundersøgelse, udarbejdet af en evalueringsgruppe i UCL på baggrund af anbefalinger fra
studievejledningsprojektet i UCL i 2008-09.
Resultaterne fra tre af de otte studievejledningers evalueringer var tilfredsstillende og har ikke givet
anledning til ændringer i studievejledningen. De resterende fem studievejledningers evalueringer viste, at
der er behov for at informere yderligere om studievejledningen såvel til studerende som til interne og
eksterne samarbejdspartnere. Indsatser, der skal imødekomme behovet for større synlighed og
tilgængelighed, består både af nye tiltag som f.eks. udarbejdelse af nyt informationsmateriale og at
synliggøre og informere om studievejlederfunktionen ind i allerede igangværende aktiviteter på de
respektive uddannelser.
Denne rapport gennemgår resultaterne fra de otte studievejledningers lokale evalueringer og de indsatser,
som de lokale studievejledninger iværksætter på baggrund af disse resultater. Samtidig samles der op på de
erfaringer, der er blevet gjort i forbindelse med denne første centralt koordinerede og systematiske
evaluering. Følgende erfaringer er vigtige at tage i betragtning, hvis en lignende evalueringsform skal
gennemføres igen i UCL:
•

Der skal etableres en tværgående evalueringsgruppe, der er ansvarlig for evaluering af
studievejledningen i UCL. Det letter evalueringsarbejdet lokalt og sikrer en ensartet og systematisk
evaluering.

•

Kommunikation og dialog med de lokale studievejledninger er en afgørende faktor for at en central
evaluering kan gennemføres. Dette har to formål: 1) Evalueringsgruppen må være proaktiv og
opsøgende for at afdække om der er noget gruppen kan/skal hjælpe med hos de
studievejledninger, der ikke melder sig af sig selv i første omgang. Dette er sammen med den
ledelsesmæssige opbakning med til at sikre, at flest mulige studievejledninger får evalueret. 2)
Evalueringsredskaberne skal være relevante i forhold til den lokale praksis. Dialogen med de lokale
studievejledninger sikrer relevante tilpasninger af redskaberne.

•

Distributionen og håndteringen af spørgeskemaerne er centraliseret og varetages af en kompetent
medarbejder.

•

Der afsættes tid i de studerendes skema til at de studerende kan udfylde evalueringsskemaet for at
sikre en høj svarprocent.
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Baggrund for en koordineret og systematisk evaluering af
studievejlederfunktionen i UCL
I 2011 gennemførte University College for første gange en koordineret og systematisk evaluering af
studievejlederfunktionen. Evalueringsindsatsen var en af de 11 anbefalinger i Implementeringsprojektet. En
arbejdsgruppe bestående af Anne Marie Højvang (Fysioterapeutuddannelsen), Anna-Maj Stride Geyti
(Udvikling & Viden), Lenda Ballum (Bioanalytikeruddannelsen), Maja Damkier (Læreruddannelsen på Fyn),
Alice Petersen (Sygeplejerskeuddannelsen i Odense) har forberedt, organiseret og gennemført
evalueringen på et overordnet plan. Lokalt er der sket en justering af de udarbejdede redskaber med
henblik på at tilpasse evalueringsmetoden til den lokale studievejledningspraksis. Derudover har de lokale
studievejledere haft et stort ansvar i forhold til at informere og motivere de studerende og undervisere/
kliniske vejledere samt at sikre, at justering og udvikling af nye og eksisterende indsatser bliver drøftet med
den lokale ledelse.
Evalueringsredskaberne er udviklet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med
evaluering af studievejledningsindsatsen på sundhedsuddannelserne på Fyn i 2008-2009 i forbindelse med
det tværgående studievejledningsprojekt i UCL. Her valgte man at gennemføre en virkningsevaluering
(Dahler-Larsen og Krogstrup 2009) af synlighed og tilgængelighed efter en vurdering af, at disse forhold er
altafgørende for at studievejlederfunktionen skal kunne leve op til målet om, at den studerende får den
vejledning, vedkommende har brug for, hvor og når den studerende har brug for det. Da
evalueringsgruppen under implementeringsprojektet, skulle vælge fokus og strategi, valgte gruppen at tage
udgangspunkt i disse erfaringer.
I 2011 har gruppen derfor arbejdet med at udvikle konkrete redskaber, som de lokale studievejledninger
kunne anvende til evaluering af egen praksis i forhold til synlighed og tilgængelighed. Derudover
udarbejdede evalueringsgruppen en trin-for-trin guide, der guider de lokale studievejledere gennem
evalueringsforløbet. Tanken er, at evalueringsarbejdet skal være enkelt at gå til – også selvom man ikke
tidligere har erfaringer med at evaluere. Som en yderligere hjælp har der været afsat tid til to åbne
rådgivninger hvor medarbejderne kunne få hjælp og rådgivning af evalueringsgruppen.
Dataindsamling gennemføres ved hjælp af to metoderedskaber: et elektronisk spørgeskema og en
semistruktureret spørgeguide til fokusgruppeinterviews. Der er også udarbejdet anvisninger til
gennemførsel af de forskellige trin og aktiviteter i evalueringsprocessen inkl. databehandling og
udarbejdelse af fremadrettede handleplaner.
Evalueringen blev gennemført via to elektroniske spørgeskemaer, der blev udsendt fra centralt hold til
studerende på 1. semester på de respektive uddannelser, samt til undervisere og kliniske vejledere.
Uddannelserne modtog efterfølgende en rapport over deres evalueringsresultater. Disse resultater er
blevet drøftet internt på uddannelserne. Ligeledes blev der udarbejdet handleplaner og iværksat
justeringer lokalt på baggrund af resultaterne.
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Følgende evalueringsredskaber er udarbejdet af gruppen og kan findes på UC Viden 1:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trin-for-trin guide med oversigt over de forskellige trin i evalueringsprocessen
Indsatsteori vedr. synlighed og tilgængelighed i studievejledningen
Spørgeskemaer
Interviewguides (fokusgruppeinterview)
Kort introduktion til spørgeskemaundersøgelse som metode til dataindsamling
Kort introduktion til fokusgruppeinterview som metode til dataindsamling
Invitationer til fokusgruppeinterview
Skabelon til udarbejdelse af handleplan

Kort opsummering af evalueringsresultater og indsatser
Otte ud af tolv studievejledninger på UCLs uddannelser deltog i evalueringsarbejdet:
• Administrationsbacheloruddannelsen
• Bioanalytikeruddannelsen
• Ergoterapeutuddannelsen
• Fysioterapeutuddannelsen
• Læreruddannelsen på Fyn
• Socialrådgiveruddannelsen
• Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
• Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg
Svarprocenten var samlet for hele undersøgelsen på 42 %. Generelt er svarprocenten bedre for
underviserne og de kliniske vejledere (63 %) end for de studerende (34 %).

Administrationsbacheloruddannelsen
Resultater: Resultaterne er tilfredsstillende og de giver ikke anledning til yderligere indsatser eller
justeringer i forhold til synlighed og tilgængelighed.

Socialrådgiveruddannelsen
Resultater: Resultaterne er tilfredsstillende og de giver ikke anledning til yderligere indsatser eller
justeringer i forhold til synlighed og tilgængelighed.
1

Søg efter ”udvikling af evalueringskapacitet i studievejledningen i university college lillebælt” på www.ucviden.dk
eller gå via dette direkte link: https://www.ucviden.dk/portal/da/consultancy/udvikling-af-evalueringskapacitet-istudievejledningen-i-university-college-lillebaelt-201112(b1f2d6be-08bb-4636-b916-b086914cf94a).html
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Ergoterapeutuddannelsen
Resultater: Resultaterne er tilfredsstillende og de giver ikke anledning til yderligere indsatser eller
justeringer i forhold til synlighed og tilgængelighed.

Læreruddannelsen på Fyn
Resultater: Undervisere og studieadministration har behov for information om studievejledernes
arbejdsdeling og funktioner. Trods en meget ringe svarprocent fra de studerende, kan der peges på nogle
problemstillinger. De studerende har behov for information omkring studievejledningens funktion og
tilgængelighed.
Indsatser: Der er udarbejdet informationsmateriale til de ansatte i form af Power Point på Fronter, som
tydeliggør snitfladerne mellem studieadministrationen, ledelsen og studievejledningen. Der skal desuden
gives løbende information på allerede eksisterende informationsmøder og der skal informeres ved
nyansættelser.
Der skal sættes billeder op foran kontorerne og der skal etableres et tættere samarbejde med de
studerendes introudvalg og tutorgruppen forud for studiestart. Studievejledningen skal rundt på holdene
på 1. årgang for at gøre opmærksom på denne studiestøttende funktion.

Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg
Resultater: Der er behov for øget information til kliniske undervisere.
Indsatser: Øget informationsindsats ift. kliniske vejledere: der udarbejdes en ny folder, hvor det
tydeliggøres, hvem der kan kontaktes om hvad og hvordan. Folderen deles ud til studerende i forbindelse
med klinik og til vejledere og uddannelsesansvarlige ved de halvårlige møder. Folderen lægges tilgængeligt
på hjemmesiden og i UCL-apps. Der rekvireres SU-medarbejder-visitkort, som kan udleveres til studerende.

Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
Resultater: Der er behov for øget information til kliniske undervisere, og øget information til og dialog med
interne undervisere om studievejledningsaktiviteter. Der er også behov for at informere studerende om
studievejlederfunktionen.
Indsats: Der er forslag om følgende indsatsformer: pjece til uddeling til såvel nye studerende som
nyansatte medarbejdere og kliniske undervisere/ vejledere

Bioanalytikeruddannelsen
Resultater: Der er behov for større synlighed og information om studievejledning til de studerende.
Indsats: Der er forslag om følgende indsatsformer: pjece til uddeling til såvel nye studerende som
nyansatte medarbejdere og kliniske undervisere/ vejledere.
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Fysioterapeutuddannelsen
Resultater: Der er et fortsat behov for at fastholde den nuværende synlighed og tilgængelighed for de
studerende. Større synlighed skal prioriteres for nye, kliniske undervisere. Der er behov for øget
information til og dialog med interne undervisere om studievejledningsaktiviteter.
Indsats: Studievejlederfunktionen og information om dens tilbud og muligheder skal gentages ved hver
faglig modulintroduktion løbende hen over uddannelsen.

Frafaldsanalyse
Pædagoguddannelsen i UCL har ikke deltaget i evalueringen, da organisering af studievejledningen adskiller
sig på væsentlige punkter fra de øvrige uddannelser. Evalueringsredskaberne passer af den grund ikke til
praksis på pædagoguddannelsen, som derfor selv gennemfører en evaluering. Sygeplejerskeuddannelsen i
Vejle og Læreruddannelsen i Jelling har ikke gennemført evalueringen, primært pga. af interne
organisatoriske udfordringer som følge af personalerokeringer. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle påtænker
at gennemføre en evaluering 2012, med afsæt i det materiale som evalueringsgruppen har udarbejdet.
Radiografuddannelsen har ikke deltaget i evalueringen pga. prioritering af andre aktiviteter i efteråret
2011.

Evaluering af studievejledningen 2011: opsamling på erfaringer
fra evalueringsprocessen
Da det er første gang, at UCL gennemfører en systematisk og koordineret evaluering af studievejledningen
er det centralt at få samlet erfaringerne med processen, redskaber og aktiviteter i forhold til gennemførsel
af denne form for evaluering. Arbejdsgruppen samt studievejledere fra ergoterapeut- og
socialrådgiveruddannelsen har bidraget til erfaringsopsamlingen.
Overordnet set har evalueringsprocessen fungeret efter hensigten. De uddannelser, der har deltaget, har
fulgt trin-for-trin guiden. Hvis man planlægger fra centralt hold at evaluere igen, er det vigtigt, at dem, hvis
praksis skal evalueres, inddrages i processen for at sikre medejerskab og relevant evalueringsfokus. Det skal
sikres, at resultaterne bliver brugt i sidste ende – at der bliver taget aktiv stilling til resultaterne.

Fordele ved en centralt udviklet og styret evalueringspraksis
En af konsekvenserne ved at foretage en centralt styret evaluering er, at arbejdsbyrden lettes for de lokale
studievejledninger. De lokale studievejledninger havde ansvar for følgende: lokal justering af indsatsteorien
og spørgeskemaet, udvælgelse af informanter, indlevering af mailadresser på informanter, information af
informanter, bearbejdning af egne resultater, udarbejdelse af lokal handleplan +efterfølgende drøftelse
med lokal ledelse.
Arbejdsgruppen har brugt ressourcer på at udvikle redskaber og metodebeskrivelse. Det har gjort det så
nemt som muligt for vejlederne at evaluere den lokale praksis. Det kan være en årsag til, at mange
uddannelser har gennemført evalueringen. Evalueringsgruppen har dog også anvendt ressourcer på at
udvikle redskaber, der ikke bliver brugt. Dette uddybes i nedenstående afsnit om evalueringsredskaber.
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Evalueringsgruppen har modtaget en handleplan fra alle deltagende uddannelser. På den baggrund har det
været muligt for evalueringsgruppen at foretage denne metaanalyse. De erfaringer og den læring
evalueringsgruppen har opnået ved denne evalueringsrunde, kan komme organisationen til gode næste
gang der skal gennemføres en evaluering.

Kommunikation
Kommunikation, dvs. information, rådgivning og dialog med studievejlederne før, under og efter
gennemførelse af evalueringen, har været et afgørende element i arbejdet med at skabe kendskab til
evalueringsarbejdet hos medarbejderne i studievejledningen og derefter at få gennemført evalueringen
lokalt. Evalueringsgruppen har benyttet følgende former for kommunikation: indlæg i nyhedsbrev, mail,
Fronter, oplæg på temadag, åben rådgivning med mulighed for personligt fremmøde.
Kommunikationsdelen har således været en stor del af arbejdet – både i forhold til studievejlederne og i
forhold til respondenterne – og endelig også ledelsen, der er forpligtet på aktiv stillingtagen til resultater og
forslag til justering af eksisterende indsatser og udvikling af nye.
Hvis der skal gennemføres en fælles evaluering i fremtiden, er det ud fra evalueringsgruppens erfaring,
relevant, at følge op på, om alle deltager eller at ikke-deltagelse skyldes et bevidst fravalg. Det kan netop
være denne direkte kontakt, der er medvirkende til, at motivere medarbejderne i studievejledningen til at
evaluere og til at holde evalueringsarbejdet present i bevidstheden og dermed også, at deadlines bliver
overholdt.

Evalueringsredskaber: Trin-for-trin guide, indsatsteori, elektronisk
spørgeskema og fokusgruppeinterviews
Tilbagemeldinger fra studievejledningerne fortæller, at redskaberne er velforberedte og gennemarbejdede,
og at Trin-for-trin-guiden giver et godt overblik over evalueringsprocessen. Indsatsteorien fungerer som et
godt dialogredskab til at afdække indsatser og prioritere evalueringsfokus. Redskaberne har lettet
evalueringsarbejdet lokalt og har været med til at sikre en ensartet evaluering på uddannelserne.
De lokale studievejledninger havde mulighed for at få tilrettet spørgeskemaet, så det passede til den lokale
praksis på de respektive uddannelser. Alle deltagende studievejledninger benyttede sig af denne mulighed.
Det havde den konsekvens, at det blev en meget kompleks opgave at få tilrette spørgeskemaerne.
Der har været en række logistiske udfordringer ved at gennemføre en elektronisk
spørgeskemaundersøgelse på samme tid i UCL. Uddannelserne har vidt forskellige opbygninger, hvilket bl.a.
har den konsekvens, at ikke alle studerende er på teori moduler/ semestre samtidig, dvs. at nogle af de
studerende har været i praktik/klinik i den periode evaluering har stået på. Når de studerende er i
praktik/klinik kan det være vanskeligt, at få fat I dem og få dem motiveret til at deltage. For at sikre en høj
svarprocent blandt de studerende anbefales det, at der afsættes tid i undervisningen til at de studerende
får svaret på det elektroniske spørgeskema. På nogle uddannelser har det været en udfordring for
studievejlederne at få fat i mailadresserne på de kliniske/ praktiske undervisere.
Det har været en styrke samt en aflastning for evalueringsgruppen og studievejlederne, at distributionen og
håndteringen af spørgeskemaerne er sket fra centralt hold, af en kompetent medarbejder.
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Det er værd at bemærke, at ingen har gennemført fokusgruppeinterviews med henblik på uddybning af de
data, som er fremkommet ved spørgeskemaundersøgelse. En studievejleder har efterfølgende
kommenteret dette ved at fortælle, at de tidligere har erfaring for, at fokusgruppeinterviewet er en god
metode, der kan give nogle fremadrettede løsninger på eksisterende problemer, men at de i denne omgang
aldrig kom til at udføre dem, da det krævede mere af dem end at bruge spørgeskemaet. Andre, at de har
erfaringer med, at det kan være meget vanskeligt at rekruttere studerende til fokusgruppeinterviews, da de
ofte bliver indkaldt til fokusgruppeinterviews i andre sammenhænge. Disse kommentarer leder til
spørgsmålet om, hvordan fremtidigt evalueringsarbejde på en anden måde kan håndtere behovet for både
at få et overblik over status på f.eks. synlighed og tilgængelighed og for at kunne gå i dybden med konkrete
problemstillinger og arbejde med at finde fremadrettede løsninger.
Samtidig skal det bemærkes, at tre ud af otte studievejledninger fandt at resultaterne var tilfredsstillende,
og at der derfor ikke var grund til yderligere dataindsamling (fokusgruppeinterview) eller iværksættelse af
nye initiativer. De fem andre studievejledninger har ikke haft brug for fokusgruppeinterviewet for at kunne
iværksætte nye initiativer. Konklusionen må være, at fokusgruppeinterviewet ikke har været nøglen for at
kunne udvikle studievejledningen fremadrettet, men at flere studievejledere samtidig sidder med en
nysgerrighed: Kan fokusgruppeinterviewet give os svar på noget, vi ikke ved, at vi ikke ved?
Andre evalueringsmetoder kunne være at inddrage de studerende/undervisere/kliniske vejledere i
fremtidsværksted med henblik på at udvikle studievejledningen eller på anden måde inddrage
studerende/undervisere/kliniske undervisere i at justere eksisterende indsatser og udvikle nye på baggrund
af resultaterne. Det vigtigste må være at præcisere hvilken slags viden, man har brug for, og derefter vælge
en relevant metode. Dette har også været hensigten med både at stille et kvalitativt og et kvantitativt
evalueringsredskab til rådighed for de lokale studievejledninger.

Betydningen af at evaluere
For medarbejdere i studievejledningen har evalueringen betydet, at der er blevet sat fokus på
studievejledningen som helhed og ikke alene på synlighed og tilgængelighed. Dette medvirker til at fremme
refleksion over både nuværende og fremtidig praksis i studievejledningen. Evalueringen er med til både at
sætte spot på udviklingspotentialet i studievejledningen og til at bekræfte, at der også er en del af
indsatsen, der allerede virker efter hensigten.
I forhold til evalueringens tema, har arbejdet medvirket til at sætte spot på, hvor vigtigt det er at
tydeliggøre og synliggøre studievejledningen overfor de nye studerende, og at få et større fokus på de
kliniske vejlederes rolle som gatekeepere i forhold til at kunne henvise de nye studerende i praktikken til en
studievejledning. De kliniske underviseres (manglende) viden om studievejlederfunktionen og at de
stadigvæk ikke på tilfredsstillende vis ved hvordan de kan kontakte studievejlederne til trods for øget
indsats på dette område. Det er problematisk, da studievejlederne via deres funktion, gerne skulle bidrag til
at bygge bro mellem praktik/klinik og den teoretiske del af uddannelsen. Nogle studerende oplever et gab
mellem den kliniske/praktiske del og den teoretiske del (Andersen og Weber 2009). Dette gab slår åbenbart
også i gennem i forhold til studievejlederfunktionen.
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Evaluering af studievejledningen
I 2011 gennemførte UCL for første gang en koordineret og systematisk
evaluering af studievejlederfunktionen. En evalueringsgruppe, der er sammensat på tværs af studievejledninger og udviklingsenheden i UCL, harforberedt, organiseret og gennemført evalueringen på et overordnet plan.
Ved de lokale studievejledninger er de udarbejdede redskaber justeret
for at tilpasse evalueringsmetoden til den lokale studievejledningspraksis.
Derudover har de lokale studievejledere haft et stort ansvar i forhold til
at informere og motivere de studerende og undervisere/kliniske vejledere
samt i at sikre, at justering og udvikling af nye og eksisterende indsatserdrøftes med den lokale ledelse.
Rapporten præsenterer resultater fra evalueringsarbejdet samt erfaringerne med at udvikle evalueringskapacitet i studievejledningen i UCL.
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