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Tendenser 

• Der er en bevægelse fra den kognitivistiske 
tankegang – at læring kun foregår inde i 
hovedet på individet selv – i retning mod den 
praksisteoretiske tankegang – at læring 
foregår i et samspil med omgivelserne og 
samfundet“  

 

• Mads Skipper, formand for Lægeforeningens 
Udvalg for Uddannelse og Forskning 

 



Læringskultur 

• „Vi har kun få formaliserede læringssituationer. Vi forsøger i 
stedet at skabe en uddannelseskultur på afdelingen. Det 
betyder, at vi griber de situationer, hvor der kan være noget at 
lære. Vi tager det ad hoc og tager os tid til at sige, at nu 
diskuterer vi lige denne patient, og så bliver vi alle 
klogere“,  siger Marianne Sjølin Frederiksen. Hun 
understreger, at det er afdelingsledelsens beslutning, at bruge 
kræfter på at skabe en uddannelseskultur. 

• „Jeg tror, at det handler meget om de rammer, man skaber. At 
der er den tryghed, der skal til, for at folk føler, at det er o.k. at 
stille spørgsmål og få forklaret tingene på det niveau, som 
man nu en gang er på. Vi gør meget ud af, at man skal kunne 
stille spørgsmål uden at føle sig dum“. 
 



Aktuelle krav 

•Uddannelse skal være 
et sikkert, stærkt og 
forudsigeligt projekt. 

•Formål: Effektiv 
produktion af på 
forhånd definerede 
læringsresultater. 



Udfordringer 

•Uddannelse involverer altid risiko 
– fordi uddannelse ikke handler 
om at fylde en spand, men om at 
tænde et bål (Biesta, 2014). 

•Uddannelse er ikke en interaktion 
mellem robotter, men mellem 
mennesker. 
 



Derfor 

•Uddannelse er et svagt 
projekt: Den 
uddannelsesmæssige tilgang er 
den langsomme, vanskelige og 
frustrerede tilgang – fordi 
resultaterne aldrig kan 
garanteres. 



Eller et urent projekt? 
 

• Læring sker gennem det, 
Climacus betegner som en 
åbenbaring. Der, hvor noget 
kommer til eleven, som eleven 
ikke allerede selv besidder.  

• Som Climacus formulerer det: 
”Hvis den lærende selv var 
betingelsen for at forstå sandhed, 
behøver han blot at erindre”.  

Undervisning (og vejledning) er essentielt snarere end accidentalt i relation til læring. 
 



Uren pædagogik som kritik 

1) Kritik af 
”indholdstømning” 

2) Fremvækst af 
’rene’ metoder – 
læringsstile, co-
operative learning, 
blended learning, 
der risikerer at 
fortrænge 
spørgsmål om 
værdi, mål og etik 



Løgstrup, i artiklen ”Opdragelse og 

etik”, Uddannelse 1/2 1972  
 

• Medens vi bakser med opgaven udvikles den 
karakter, der betinger løsningen af den. Fæstnelsen 
af karakteren er et resultat af fornøjelsen, der 
indfinder sig i det heldige resultat og allerede under 
kampen med vanskelighederne. Men en fatal 
forskydning er det, hvis man vender ryggen til 
opgaven og ansigtet til karakteren for at give sig til 
at fornøje sig ved den. Det bliver meget snart 
ødelæggende, og det på mere end én måde. 
Karaktertrækket stivner og bliver til sin egen 
karikatur, og selvbehageligheden breder sig. (s.20) 
 



Lidt mere Løgstrup via Madsen (2014) 

 
• Hvorfor i særlig grad det uformidlede 

møde, når det gælder fagligt svage 
elever/studerende? 

• Vi må have sans for, at hjerteligheden i 
samværet ikke mindskes det mindste af at 
være sagligt formidlet (1975, 149). Det er 
ligefrem nødt til at være det (Madsen, 
2014, p. 979). 



Hvad er uren pædagogik? 

• Forankringen i konkrete praksisser gør det 
meningsfuldt og formålstjenligt at lære 

Læring handler altid om noget. 
Vi lærer bedst, når vi ikke koncentrerer os om at lære  
(men i stedet om genstanden for læring) 



Tre formål med uddannelse j.f. Biesta 

•Kvalifikation 

•Socialisation 

•Subjektifikation 
 



Pause! 



Findes der så noget, der hedder 
uren vejledning? 



Ja… 

• Kan ikke reduceres til en metode 

• Bør være et sagligt formidlet møde 

• Er et svagt projekt, hvis formål må 
være tredobbelt: Kvalifikation, 
socialisering og subjektivering 



Vigtigste pointe? 



Nøgleord for god vejledning  

 

•  Forberedelse 

•  Kultur 

•  Individuel 

•  Målrettet  
 



En rimelig definition 

(Nogle) Voksenvejlederes  
forståelse:  

 
• Vejledning defineres som det at hjælpe de vejledte 

til at  træffe valg i relation til deres potentialer, 
ønsker og drømme. Den vejledte er subjekt og ikke 
objekt i vejledningsprocessen – og valg og 
valgmuligheder skal ikke påtvinges den vejledte.  
 

• Nordisk forskningsprojekt: Voice of Users 2010 – 
danske interviewsvar om definition af vejledning  



Den gode vejledning 
• I: ”Kan du fortælle mig, hvad det er sådan nogle som 

Hans og Ib de kan?” 
• Morten: ”De har en meget grundig viden indenfor deres fag, og så 

er de gode til at lære det fra sig. Det skal de have begge to, og de 
kan gøre det på en god og underholdende måde. De kan lave sjov 
med folk, og de kan tåle, at der bliver lavet sjov med dem. Det er en 
omgangstone, jeg godt kan lide at have med folk, så på den måde 
passer deres personlige væremåde godt til min måde at være på. 
Så er det det med, at de er gode til at lære fra sig og de har 
simpelthen så meget erfaring at øse ud af.” 

• I: ”Kan du give et eksempel på en situation, hvor du har 
lært af dem?” 

• Morten: ”Nå men det kan være helt basale ting, som når man laver 
en fejl i en måleopstilling og så Hans, han er god til at gøre det på 
en sjov måde, så man kan se, at man har lavet fejl og ikke begår 
den samme fejl igen. Også når man ikke rigtig kan forstå nogle af 
de der elektronikting, som er stillet op i diverse diagrammer, så 
kan Hans sætte sig ned og forklare stille og roligt, hvad de 
forskellige komponenter kan gå ind og gøre af indflydelse sådan at 
man får, hvad skal man sige personlig undervisning i form af en 
eller anden skolelektion om man vil.” 



Eksempel – hvad er det, Hans og Ib kan? 

• De kan give vejledning på et 
teknisk- og fagligt højt niveau 

• ”De kender mig” – de personlige 
relationer er afgørende 

• De bruger humør – i en tryg og 
sjov atmosfære (ikke neutral 
overførsel af viden) 

• De forankrer vejledningen i 
konkret problemløsning – 
konkret illustration og 
demonstration af den relevante 
opgave 



Refleksionsspørgsmål: 

 
 

• Hvordan kan I gøre læring til en 

del af jeres hverdag? 

• Får I udnyttet og omsat alt det, 

jeres studerende bringer med 

ind i organisationen? 

• Hvordan fejrer I, når I lykkes 

med læring? 

 



Uren vejledning 

• 1. Vi kan være omhyggelige med at beskrive det, vi 
faktisk ser, vide, at vi ikke ser det hele og kende 
konsekvensen, når vore beskrivelser er upræcise. 
Billederne fanger! 

•  2. Vi kan bruge vores viden om elevens 
livsomstændigheder til at møde eleven med 
åbenhed. De ting eleven gør, kan have årsager, vi 
ikke kender - og aldrig vil kende til bunds 

• 3. Og ikke mindst kan vi overveje, hvordan vi bedst 
møder eleven med det fag, som eleven er i færd med 
at tilegne sig (inspireret af Bente Morre Madsen, oplæg på 
læreruddannelsen) 



Hvordan 
bygger I 
miljøer op der 
gør det 
attraktivt for 
jeres 
studerende at 
lære? 

Er det attraktivt for 
jeres medarbejdere 
at lære andre op? 

Hvor gode er I til 
at sætte pris på 
de talenter, I 
har? 
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