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Hvad skal vi nå omkring…

• Teoretisk inspiration til vejlederarbejdet
• Vejleder – hvad vil det egentlig sige?
• Ekspert  Proces – kan man være lidt af hvert?
• At skabe og opretholde hensigtsmæssige positioner

• Hvad er I mest optaget af i jeres rolle som vejleder 
netop nu?



Spot light skifter fra ‘eleven’ til kollegerne og 
skolens læringskultur

• Ledere og vejlederes forpligtelse til at 

se med det dobbelte blik: skolen > 

skolen som organisation (Boye 

Andersen)

• Styrkelse af lærernes læring - fx 

Aktionslæring og PLF - et ‘vi’ der går 

væk fra privatpraktisering (Plauborg, 

Albrechtsen)

• Hvad vil vi og hvad gør vi faktisk? -

styrkelse af sammenhæng mellem 

skueværdier og brugsteorier (Argyris & 

Schøn)



Hverdagsteorier
De teorier, vi lader os inspirere af, former vores blik på 
verden, vores menneskesyn og vores måde at tænke og 
agere på i de opgaver, vi møder. Teorier er altså ikke 
uskyldige. Når vi iagttager verden gennem et særligt begreb, 
en særlig idé, bliver noget fremhævet, mens vi bliver blinde 
for noget andet.

- Antagelser om objektive beskrivelser
- Hvad nu hvis sandheden ikke er så sand?
- Livet må forstås gennem historier – en narrativ tilgang
- Diskurser som baggrund for historierne
- Talehandlinger
- Man kan ikke lære nogen noget!



Antagelser om objektive beskrivelser 

Antagelser har gennem de seneste 
århundrede været så fremherskende, at de 
er blevet selvfølgelige. Det meste af tiden 
tænker og taler vi med sikker tiltro til, at vi 
har et sandt billede af verden og kan 
videreformidle det til andre. Og langt det 
meste af tiden giver det ikke anledning til 
problemer.



Hvad nu hvis sandheden ikke er så sand?
Verden giver ikke menig i sig selv
Mennesker er fortolkende væsener, der konstant 
tilskriver mening til de situationer, de står i. Det er 
dermed klart, at andre kan forstå situationen anderledes, 
og det bliver omsonst at forsøge at debattere sig frem til, 
hvad der er den ”sande” beskrivelse. 

Fokus på meningsskabelse 
Som vejleder må man interessere sig for, hvordan de 
involverede forstår det, de står i – deres meningsskabelse 
omkring situationen/ problemet.
Mening skabes gennem:
1. Historier
2. Diskurser
3. talehandlinger

Hver gang noget giver 
mening, så er det, fordi vi har 
tillagt det mening. Det er en 
kompleks tanke, som vi kan 
prøve at illustrere her:
Hvad sker der på billedet? 

(Westmark m.fl., 2016)



Livet må forstås gennem historier 
– en narrativ tilgang
Den narrative antagelse er, at vi løbende skaber mening 
i vores tilværelse ved at lave historier om det, vi 
oplever. Det er gennem historier, vi forstår os selv, 
hinanden og verden omkring os. Det er historier, der 
former vores forståelser af vores fortid, nutid og 
fremtid. Mennesker lever gennem deres historier.

Som vejleder kan man lytte efter de historier, der 
allerede lever, hvordan de hænger sammen, krydser 
hinanden og eksisterer ved siden af hinanden. Og 
vejlederen kan bidrage til at skabe rum for nye historier 
eller udfolde og nuancere de eksisterende historier.

Et liv kan fortælles på mange 
måder. Den traditionelle 
metafor for livet er livet som en 
vej eller en rød tråd, hvor 
begivenhederne følges af 
hinanden som perler på en snor.

(Westmark m.fl., 2016)



Diskurser som baggrund for historierne

• Når vi tillægger noget mening, sker det sjældent 
ud af det blå. Vi trækker på mere eller mindre 
kollektive virkelighedsopfattelser, der allerede er 
til rådighed omkring os. Hver gang vi siger noget, 
trækker vi på diskurser for at gøre os forståelige 
for os selv og andre.

• Når vi drøfter problemstillinger, trækker vi f.eks. 
På nogle faglige (pædagogiske, sundhedsfaglige, 
økonomiske osv.) diskurser med hver deres 
værdier og praksisformer.

• Når vi handler, tænker og taler, er vi næsten 
umærkeligt med til både at understøtte og 
forandre diskurser.

Vejlederen kan med fordel 
arbejde med øre for 
diskurser

Med det afsæt kan vejlederen 
sammen med deltagerne 
udforske, hvilke diskurser der 
er på spil og lade dem tage 
stilling til, om de kan lide de 
effekter, diskurserne har på 
dem, på deres samarbejde og 
på opgavehåndteringen.

(Westmark m.fl., 2016)



Talehandlinger
Det er i vores talehandlinger 
i dagligdagens små og store 
udvekslinger, at vi skaber og 
genskaber relationer og 
kultur. Både når vi 
forstærker og understøtter 
noget, der allerede er der, 
og når vi kommunikerer på 
måden, der ændrer verden. 
Og det er igennem egne og 
andres talehandlinger, at vi 
over tid får formet vores 
historier om os selv og 
hinanden.

• Det, man gør og siger som vejleder, er ikke uskyldige, 
neutrale aktiviteter i et forsøg på at afdække 
virkeligheden. 

• Det, der gøres og siges, har betydning for, hvad de 
øvrige involverede tænker og føler, og for, hvordan 
de tænker om hinanden, om sig selv og om 
vejlederen.

• Det har betydning for, om der opstår tiltro til 
processen, om deltagerne ser lys for enden af 
tunnelen, og om de tænker, at de har mulighed for at 
gå videre og håndtere de problemer, de bokser med.

(Westmark m.fl., 2016)



Man kan ikke lære nogen noget!

”Man kan ikke lære nogen noget. Det, man kan, er at tilrettelægge omstændighederne, 
så nogen kan lære sig noget” 

(Steen Larsen, 1994)

Hverdagssproget om vejlederes arbejde betoner ofte vejlederen som den aktive og 
efterlader de øvrige involverede som passive deltagere. Vejlederen skal skabe 
resultater og sørge for, at der sker forandringer osv.

Vejledere kan ikke ændre noget!
Men vejledere kan tilrettelægge processer, hvor de involverede parter arbejder 
med og udvikler deres måder at forstå og handle på i de situationer, der er i fokus.

(Westmark m.fl., 2016)



Vejleder – hvad vil det egentlig sige?
• Facilitering kontra vejledning
• Samtaletypen defineres af (for)målet med samtalen 



Karakteristik af to positioner i samtalen
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Ekspertvejlederen skal… Procesvejlederen skal…

Have ekspertise ifht indholdet i 
deltagernes problemstilling

Have ekspertise ifht processen med 
deltagerne

Give sin mening til kende Bidrage til at andre kan skabe ny mening

Undersøge for selv at blive klogere på 
situationen, for at kunne svare

Udforske, for at deltagerne kan blive 
klogere på, hvad de tænker

Give svar Stille spørgsmål

Undersøge problemstillingerne, så man 
kan foreslå de mest brugbare løsninger

Facilitere processen, så deltagerne selv 
udvikler ideer og løsninger

Westmark, 2012

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.colourbox.dk/preview/2029076-735886-angry-fish-bullying-a-little-one-cartoon-illustration.jpg&imgrefurl=http://www.colourbox.dk/vektor/angry-fisk-mobning-en-lille-en-tegneserie-illustration-vektor-2029076&h=327&w=480&tbnid=_C0xlO-N3NL_5M:&zoom=1&docid=h0qG1JIM2xdJhM&hl=da&ei=u2MIVKmyIIrMyAO6qYKQDw&tbm=isch&ved=0CEEQMygVMBU&iact=rc&uact=3&dur=2536&page=2&start=20&ndsp=29


Hvordan opbygges en god samtale?

● At være samtalenavigatør

”Kommunikation handler om at tale, så andre får lyst til at lytte, og lytte, så andre 

får lyst til at tale” (W. Barnett Pearce)

● Tag hånd om både indhold og relation

En stor del af en samtales succes afhænger af, at vejlederen ikke havner i de 

yderpunkter, som tegningen illustrerer. 
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Jeg bevarer den gode 

stemning for enhver pris

Jeg afleverer mit faglige 

budskab uanset hvad

(Rasmussen, 2019)



Hvordan opbygges en god samtale?

● Be useful, not helpful. (Gianfranco Cecchin)

● Bliv brugbar for den anden: For at lykkes med det, skal du både kunne møde 

personen der, hvor hun er, og samtidig kunne holde dig adskilt nok til også 

at bringe egne perspektiver og handlemuligheder i spil. Herved forener du 

adskillelsen og forståelsen, ligesom du stiller dig parat til at deltage uden at 

overtage.
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Jeg er irriteret og forstår 

ikke den anden

Jeg føler for meget og 

forstår den anden for 

godt

(Rasmussen, 2019)



Kommunikationens to niveauer

02.05.2016
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Dialog om samtalens form/ måden vi taler sammen på Meta-niveau

Det relationelle plan

Dialog om sagen/ emnet/ de faglige pointer Sags-niveau

Indholdsplanet



Klods-Hans-modellen
16

Udgangspunkt MålVej

1. Forstå den andens udgangspunkt 
2. Forstå den andens mål
3. Find den fælles vej
4. Hvordan bliver du brugbar?
5. Klar til afgang: 
- Med samme forståelse for udgangspunktet, for tingenes tilstand og 

problemernes karakter. 
- Med blikket fokuseret i samme retning: Hvor skal samtalen gerne føre jer hen? 
- Hvordan bliver du som vejleder brugbar for din samtalepartner?

Hvordan kommer vi fra 

erfaringsudveksling til at 

lave reelle refleksioner, 

der fører til 

praksisforandringer?

(Rasmussen, 2019)



Refleksion

● Hvad er du blevet optaget af so far?

● Hvilke teorier, tanker, ideer, snakke, refleksioner eller andet tager du med dig 

til en lille pause?

● Tænk – Par –Del

● Efter pausen: 

- Positionering og domæneteori



PAUSE



Ekspertvejleder  Procesvejleder
- kan man være lidt af hvert?

Hensigtsmæssige positioner er ikke noget man som vejleder kan regne med at få 
tilbudt i en grydeklar form.
Med sproglig opmærksomhed kan du selv være med til at positionere dig mere 
hensigtsmæssigt. Positioner skabes, vedligeholdes og ændres i sproget.
Det kræver blot:

- Færdigheder i at opfange de positioner, man bliver tilbudt
- Færdigheder i at etablere de positioner, man selv foretrækker

(Westmark m.fl., 2016)



Positionering i praksis - en tretrinsmodel

1. Hvad kan jeg sige for at komme tættere på mine foretrukne positioner?

2. Hvilke positioner oplever jeg, at jeg bliver tilbudt med det pågældende udsagn?

3. Hvilke positioner foretrækker jeg i stedet for?

En vejleder er typisk ansat i sin job, fordi de har en faglig ekspertise på et givent område. 
Det kan let betyde, at deltagerne forventer, at det er vejlederen, der skal finde løsningen 
på problemet:

- Vi er spændte på, hvad du finder ud af, og hvilke forslag du har?
- Vi har brug for, at du undersøger det her, så du kan sige, hvordan problemet kan løses.
- Det er så godt, at du kommer. Vi har virkelig brug for en med erfaring, der kan tage over.

(Westmark m.fl., 2016)



At skabe og opretholde hensigtsmæssige 
positioner
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- At positionere sig med indflydelse på styr

Thilde Westmark  m.fl. 2012



Maturanas domæner
• Hvilke domæner bevæger du 

og dine kollegaer jer typisk i, 
når I holder møder? Hvordan 
kommer det til udtryk?

• Hvorfor bevæger I jer typisk i 
dette domæne/disse 
domæner?

• Hvordan kunne du arbejde 
aktivt på at føre samtalen 
over i et andet domæne (på 
jeres møder)? Hvad kunne 
man høre dig sige/se dig 
gøre?

1. Hvad kan jeg sige for at komme tættere på mine 
foretrukne positioner?

2. Hvilke positioner oplever jeg, at jeg bliver tilbudt med 
det pågældende udsagn?

3. Hvilke positioner foretrækker jeg i stedet for?



Refleksion i grupper: Verdens bedste tur
https://www.youtube.com/watch?v=CGD9WBKbF80&t=20s

https://www.youtube.com/watch?v=CGD9WBKbF80&t=20s


Fælles refleksion og erfaringsudveksling
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• En fra gruppen fortæller om en konkret oplevelse man har 
haft i relation til vejledning eller facilitering.

• Herefter vælger de andre fra gruppen hver et 
refleksionskort. Deltagerne byder på skift ind med deres 
refleksioner

• Samtalen fortsætter ved at næste deltager deler sin 
oplevelse/ erfaring med gruppen.

• Processen fortsætter til den afsatte tid er gået.



Tak for i dag 

Hvad tager du med dig fra denne workshop?
- og hvad vil du særligt huske på?


