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Jane Westergaards ”Effektiv gruppevejledning 
af unge” er både en meget praktisk indføring i, 
hvordan vejledere kan tilrettelægge og facili-
tere gruppevejledning - og en grundig indføring i 
lærings- og gruppedynamikteori. Bogen er fuld af 
cases og eksempler, og den henvender sig ikke kun 
til vejledere, som arbejder med gruppevejledning 
- men til alle vejledere, lærere, mentorer og un-
dervisere. Som læser bliver man både beriget og 
underholdt. 
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Bogen præsenterer FFAST-modellen. FFAST står for fokus, formål, 
aktivitet, struktur, teknikker. I den engelske udgave kaldes model-
len FAAST-modellen, som står for focus, aim, activity, structure, 
techniques. Westergaard skriver i den engelske udgave af bogen, 
at modellens navn ikke skal forveksles med det engelske ord for 
hurtig. Modellen er ikke en hurtig genvej til at planlægge grup-
pevejledning, det er en effektiv og meningsfuld måde at sikre sig, 
at gruppevejledning er effektivt planlagt og gennemført.
  FFAST modellen henvender sig til mange forskellige profes-
sionelle, som arbejder med unge og ønsker at lave gruppeaktivi-
teter. Westergaard nævner selv: karrierevejledere, skolevejledere, 
vejledere som arbejder med sundhed, med unge mødre.
  Kendetegnende for dem alle er, at deres målgruppe er unge, 
og i den danske over-sættelse bruges samlebetegnelsen: ungemed-
arbejderen. Metoden kan derfor bruges i uddannelsesvejledning-
en og i andre sammenhænge, hvor unge kan have glæde af at 
arbejde sammen og af at være sammen om forskellige emner 
eller problemstillinger. Westergaard beskæftiger sig ikke eksplicit 
med gruppestørrelse, men et sted skriver hun om grupper af 
klassestørrelse, så vi må gå ud fra, at hun mener, at modellen kan 
anvendes med såvel mindre grupper som med klasser, dvs. op til 
ca. 30 deltagere. 

Målet med gruppevejledningen
Westergaard ser på gruppen som et sted, hvor unge kan gøre 
sig erfaringer. Målet med FAAST-modellen er, at unge skal have 
mulighed for at lære noget og udvikle sig. Det kalder Wester-
gaard ’Personlig læring og udvikling’ (PLU). Westergaard skriver, 
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at personlig læring og udvikling finder sted, når ungevejledere 
tilrettelægger og forbereder gruppesessioner som overordnet er 
eksperi-menterende og interaktive og skaber muligheder for at 
unge kan lære af hinanden på en struktureret måde.
  I bogen defineres ’gruppe’ som en gruppe af individer med 
fælles/lignende behov, som vil have fordel af at arbejde sammen 
og lære af hinanden med henblik på at udvikle færdigheder, viden 
og holdninger.

Praksis og teori
Westergaard skriver med reference til Carl Rogers (1965), at 
PLU gruppevejledning er baseret på humanistiske (eller person-
centrerede) principper.
  Læringsteorier ses som centrale for metoden, her henvises 
til læringsstile (Gardner og flere) og til forskellige former for er-
faringsbaseret læringsteori, fx Kolb, Dewey, Lewin, Piaget. West-
ergaard fastslår, at det er teorier, som bygger på, at individer er 
nødt til at gøre sig erfaringer for at lære fra erfaringerne, og at 
individer må reflektere over disse erfaringer for at skabe mening 
og overveje, hvad de vil gøre anderledes med lignende erfa-
ringer for fremtiden. 
  FFAST-modellen bygger på, at unge lærer ved at reflektere 
over egne erfaringer. I gruppevejledningen skabes aktiviteter, 
hvor de kan gøre sig erfaringer, men også aktiviteter, hvor de 
reflekterer over og strukturerer nye erfaringer. Derfor er det 
essentielt, at ungevejlederen i sin planlægning af vejledningen 
tænker over, hvordan han/hun kan skabe muligheder for aktiv 
delta-gelse. Dette kan fx ske gennem forskellige aktiviteter, som 

imødeser forskellige læringsstile hos deltagerne i gruppen. Og at 
han eller hun forbinder de udvalgte aktiviteter til de mål, de har 
sat for sessionen. 
  Westergaard gør meget ud af, at målene med en session skal 
være konkrete, udspecificerede og forskellige. Hun fremhæver 
også, at selvom læringsmålene kan være ens for gruppen, så er 
udbyttet af dem forskelligt. Selvom gruppemedlemmerne delt-
ager i den samme session, med de samme mål og aktiviteter, så 
er deres liv og situationer forskellige, hvorfor det er vanskeligt at 
tale om den samme effekt for alle. 

Fortrolighed og etik
Et opmærksomhedspunkt, de fleste vejledere er optaget af, når 
det gælder gruppevejledning, er fortrolighed. Hvordan sikrer vej-
leder, at der ikke finder krænkelse eller brud på fortrolighed sted, 
når vejledningen organiseres i en gruppe? 
  Westergaard bruger ikke ordet etik, men hun gør sig etiske 
overvejelser i form af fx regler. De overvejelser relaterer til to 
ting:  
  For det første, at vejlederne må søge at forstå de unge, dette 
sker med reference til Rogers klientcentrerede samtale og de 
overvejelser om empati osv., som knytter sig til denne. 
  For det andet optræder fortrolighed og respekt som fak-
torer, der er omdrejningspunkt i den indledende fase i gruppe-
vejledningen, hvor ungevejlederen og deltagerne og deltagerne 
imellem bliver enige om fælles grundlæggende regler eller en 
kontrakt for arbejdet. Det betyder, at vejledere som eksempelvis 
konfronteres med spørgsmål fra kolleger, ledelse, forældre, andre 

professionelle må finde mere uddybende diskussioner om etik 
og fortrolighed i relation til gruppevejledning andre steder. 
  Westergaards bog er både interessant, relevant og velskre-
vet. Den har meget at byde på i forhold til konkrete forslag til, 
hvordan gruppevejledning kan foregå og i forhold til de teore-
tiske overvejelser, som ligger bag. Vi ser den som et ”must read” 
for alle vejledere. Hvad enten de beskæftiger sig med unge eller 
voksne. 
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