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Undervisningens indhold  

 

I. Viden og videnskabelighed i vejledningspraksis? 

II. Refleksive vejledningsniveauer 

III. Ansvar og roller: asymmetri, ambitionsniveau, 

forventningsforskelle, magt, styring? 

IV. Selvstændighed - vejledningsparathed? 

V. Korte og lange vejledningsforløb – strategier og greb? 

VI. Konkrete redskaber 

VII. Refleksioner over egen vejledningspraksis 
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Tre grundfaser i videnskab og praksis  
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Efter 2. 
verdenskrig 

•Eksplosion af 
videnskabelig 
viden  
videnstyring 

•‘Knowledge 
management’ 

•Objektiv, 
eksplicit og 
sikker viden 

•Diagnose-
metoder 

•Rationalisme 

 

1980’erne   

•Implicit (tavs) 
viden i praksis 
 artikuleres og 
kvalificeres 

•‘Reflection-in-
action’ 

•Intuitiv og ikke-
lineær tænkning 

•Viden som 
proces 

•Social 
konstruktivisme 

Millennium  

•Radikal ny 
innovativ viden 
 muliggørelse 
af nye 
virkeligheder 

•‘Knowledge 
enabling’ 

•Kreativ 
verdensåbenhed 

•Nutid/fremtid 

•Eksistentiel 
hermeneutik 



Betydning for vejlederrollen 

Grundfase I 

 

 Vejlederen anvender den konkrete videnskabelige (sikre, 

objektive, diagnostiske) viden i den konkrete 

vejledningssituation 

 

 Vejlederen leder for at støtte sikker problemløsning 

 

 Formålsrationel og nytteorienteret vejledningstænkning  
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Betydning for vejlederrollen (II) 

Grundfase II  
 

 Vejlederen vejleder ud fra kontingenserfaring 

 ”Positive uncertainty”, intuitivt og ikke-lineært 

(H.B. Gelat, 1989) 

 

 Vejlederen bringer den implicitte viden frem fra praksis 

og reflekterer over den sammen med den vejledte 

 

 Viden som proces 

 (Schein,1978; Schönn,1983; Lave & Wengers, 1990)  
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Betydning for vejlederrollen (III) 

Grundfase III:  
 

 Vejlederen giver mulighed for åbenhed og sanselighed 

overfor det endnu ikke erfarede (Scharmer, 2005, 2012) 

 

 Vejlederen etablerer rum for at ‘kalde nye virkeligheder 

frem’  

 

 Nærvær og evne til at selvoverskridelse i nuet  nye 

muligheder og virkeligheder  fremover 
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‘Presencing’ – en ny læringsmodel (Scharmer) 

• Theory-U (Knowledge Management) 

• Ikke bagudrettet refleksion (på baggrund af erfaringer) 

• Men fremadrettet ‘syn’ 

• ‘Tune’ ind på de fremtidsmuligheder, man har 

• Nærvær og evne til selvoverskridelse i nuet 

 

Selvet kommer i berøring med det, man dybest set er 

engageret i og oplever meningsfuldt 

 

Bevægelsen: fra refleksion (fase II) til transformation og 

transcendens (fase III) 
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Vekslen mellem de tre grundfaser 

 

• Vejlederen er bevidst 

om, hvornår han/hun 

har med hvilken form 

for: 

• viden 

• refleksion 

• transformation 

- at gøre!  
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Vejledning – en intentionel metode 

 

• Hensigten er ikke at give råd, styre eller arrangere den 

studerendes arbejde 

  

• Hensigten er at skabe sammenhæng mellem 

• Den studerendes studie/refleksion/meningsskabelse 

• Og fagets eller disciplinens formål, principper, teori (forståelse) 

og metode 

 

• Vejledning orienterer sig mod den studerendes oplevede 

udfordringer, refleksioner og søgning efter mening/svar 
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Hvad skal der komme ud af vejledningen?  

 Læring: udvidet bevidsthed 

 bygger altid på det man ved fra tidligere (rekonstruktion) 

 sker i situationer, der er lig dem, hvor man tidligere har haft brug 

for at  lære(kontekstuelt) 

 sker gennem refleksion og oplevelse (fx i vejledningen) 

 

 Analyse: 

 forstå og forklare de fænomener, man undersøger 

 bearbejde dem i forhold til det mål, man har sat 

 

 Viden: 

 aktivt at konstruere meningsfuld viden 
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Refleksive vejledningsniveauer 

 

Hvis vejledning anvendes metodisk til fremme af 

reflekteret analyse, kan der skelnes mellem tre niveauer 

af refleksion: 

 

I. Handling – hvad der rent faktisk gøres (søges, 

læses, analyseres osv.) 

II. Forståelse – begrundelser og argumenter (teori) 

III. Synteser – hvordan refleksioner og ny viden 

adskilles og samles (videnskabelighed) 

04-03-2015 Karen Wistoft Adjunktpædagogikum Ilisimatusarfik 11 



Refleksive spørgsmål 

 

Kan udfordre den studerendes måder at tænke på: 

 Forskelle og undtagelser 

 Arenaer og betingelser for studiet 

 Grundantagelser 

 Egne kompetencer 

 Nye erkendelser? 

 Ny forståelse? 

 Læring? 

 Handlingsforslag 
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Appreciative Inquiry (AI) 

 

Anerkendende og værdsættende spørgsmål 

 Spørgsmål, der inviterer til positive forståelser og 

som kan kaste lys over ressourcer, muligheder og 

potentiale 

 Man går på opdagelse i det, der er lykkedes 

 Grundlæggende forestilling om, at det der gives 

opmærksomhed vokser 
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Metodespørgsmål 

 

• Undersøgelsens spørgsmål: hvad er dit 

forskningsspørgsmål? Hvad spørger du om?  

• Undersøgelsens formål (begrundelse): hvorfor? 

• Undersøgelsens empiri (data) eller fænomen: hvad 

spørger du til? 

• Undersøgelsens fremadrettethed: hvor spørger du hen? 

• Undersøgelsens redskaber (teori, begreber, faglige 

metoder, sanselighed): hvad spørger du med? 

• Undersøgelsesmetoden (fremgangsmåden): hvordan 

spørger du? 
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Konkretiserende spørgsmål  

 

• Hvad er det vigtigste vi skal nå i dag? 

• Hvordan ser dit forskningsspørgsmål nu ud? 

• Hvordan har du lavet litteratursøgningen?  

• Hvordan vil du give et overblik over din empiri? 

• Hvordan definerer du didaktik? 

• Hvornår forventer du at få spørgeskemabesvarelserne?  

• Hvordan vælger du testskolerne – hvilke 

udvælgelseskriterier har du brugt?  

• Hvornår kan du sende mig dit metodeafsnit? 

• Hvordan vil du bruge din bi-vejleder ift. metoden?   
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Asymmetri  

Relationen mellem 

vejleder og studerende 

er asymmetrisk mht.:   

• Viden 

• Erfaring 

• Status  

• Rolle 

• Magt 
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Den personlige dimension 

• Personlige reaktioner, 

følelser, belastninger … 

 

• Vanskelige samtaler – 

forberedelse og opfølgning  

 

• Kunne sætte grænser 

 

• Andre resursepersoner – 

hjælp eller rådgivning? 
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Centrale pointer og råd 

 

• Lav rammeaftaler: tidsforbrug, form, forberedelser, 
vejlederens tilgængelighed 

• Afklar målet for den enkelte vejledning fra starten 

• Tag udgangspunkt i de problemer, udfordringer og 
mål/visioner den studerende selv beskriver 

• Giv ikke anvisninger før den studerendes egne refleksioner, 
begrundelser og vurderinger er undersøgt 

• Afklar løbende hinandens forståelser 

• Undgå direkte vurderinger (med mindre der bedes om det)  
den studerende skal selv blive i stand til at vurdere – ud fra 
egne kriterier, viden, færdigheder og forståelse 

• Muliggør selvoverskridelse og ‘precensing’ 
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Evaluering af vejledning 

 

• Hjælp til at opsummere 

• Forventninger vs. 

udbytte? 

• Vejlederens feedback? 

• Den vejledtes parathed? 

• Ansvarlighed? 

• Fremadrettet fokus… 

”min næste vejledning” 
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