
Compagnie Cnops i samarbejde med

Byder velkommen til temadagen om 
vejledermetoder



Lidt om Steen og Compagniet
• Arbejder med æstetiske lærings- og vejledningsformer

– Compagnie Cnops - forumteatermetoden
– Cnops Consult

• Ophavsmand og konceptudvikler på verdens største 
humanitære ung til ung koncept
– YTOR(Youth on the run) - 25 lande; 2 mill. frivillighedstimer

• ICRC (International Committee of the Red Cross)

– Systematisk udvikling på vejlednings- og læringskoncepter i 
relation til

• ansatte/ansatte - ansatte/frivillige – frivillige/frivillige
• Lektor på pædagoguddannelsen i VIA

– Opstart af PGU på de daværende seminarier
– Baggrundsgruppe – ny PAU for KL/VIA



Hvem skal vi vejlede?

Vejledning vs. coaching

Hvad er god vejledning

Valg af model



Definition på vejledning
En dialogisk virksomhed, som foregår i en social, 
kulturel og historisk sammenhæng. 
Sammenhængen er institutionen (SOSU skolen 
eller arbejdsplads), som vil definere og sætte 
grænser for vejledningens form og indhold.
(Skagen, Kaare 2004, p. 19)

Rummer altid en kontrakt, en afklaring og en 
fremadrettet plan.



Den kulturelle sammenhæng



Kapitaler som forudsætninger hos studerende

Paaske, Vejledning til fremtiden.
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Den historiske sammenhæng



Formativ
vejledning

Oplæring i 
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færdigheder

Vejlederen som
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vejledning
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nye teorier og
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anvendelsen af 
den nye viden

Henvise til 
vejen
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forståelses- og
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Tidlinje

Retninger i vejledningsmetoder

Behaviorisme, kognitivisme, systemisk læring, kulturhistorisk-, socialkonstruktivistisk-, psykodynamisk-, eksistentiel læring



Den sociale sammenhæng



Sagsforhold
•Inspirere åbne nye døre 

afsøge nye horisonter

Procesforhold
•Facilitere samarbejde

•Skabe nyttig læring
•Skabe mening

Relationsforhold
•Skabe meningsfuldhed

•Skabe relationer mellem
•vejledte og vejleder

Vejledningens 3 forhold



Coaching
asymmetrisk relation 

Vejleder

Opgaven

Eleven

Sagsforhold
• Inspirere åbne nye døre 

afsøge nye horisonter

Procesforhold
• Facilitere samarbejde

• Skabe nyttig læring
• Skabe mening

Relationsforhold
• Skabe meningsfuldhed

• Skabe relationer mellem
• vejledte og vejleder



Vejledningspositioner – coaching
assymetrisk relation 

Vejleder

Opgaven

Eleven

Sagsforhold
• Inspirere åbne nye døre 

afsøge nye horisonter

Procesforhold
• Facilitere samarbejde

• Skabe nyttig læring
• Skabe mening

Relationsforhold
• Skabe meningsfuldhed

• Skabe relationer mellem
• vejledte og vejleder

Frustration



Kendskab til vejledningsroller

Hent vejledningskompasset på www. Cnops.dk



Den dialogiske sammenhæng



En god vejledningsmetode

• Bringer håb
• Opmuntring
• Afklaring
• Aktiv deltagelse

Ind i den anden persons tilværelse



Dialogisk vejledning
Symmetrisk relation

Vejleder

Opgaven

Eleven

Relationsforhold
• Skabe meningsfuldhed

• Skabe relationer mellem
• vejledte og vejleder



BOMS
Det handler om at den vejledte støttes til at:
• Tage Beslutning
• Klare Omstilling
• Være opmærksom på Muligheder
• Lære sig Selv at kende
Studerende skal kunne svare på:
 Hvem er jeg
 Hvor er jeg
 Hvad vil jeg
 Hvordan vil jeg klare det 

(Løve, Law)
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Formativ
vejledning

Oplæring i praktiske 
færdigheder

Vejlederen som
rollemodel

Vise vejen

Normativ vejledning

Indlæringen af
nye teorier og

Teknikker

anvendelsen af den 
nye viden

Henvise til vejen

Emotiv
vejledning

Motivation og
meningsfuldhed
Projektbaseret
vejledning med
den lærende i

centrum

At være på vej

Normativ vejledning

Undersøgende og 
udfordrende

Refleksion over 
forståelses- og
handlemønstre

Mulige veje

Paradigmer i vejledningsmetoder

Eksistentielle/personcentrerede 
vejledning

Konstruktivistiske vejledning

Vejledning drejer sig om at skabe 
betingelser, der maksimalt faciliterer
aktualisering af den vejledtes mest 

konstruktive potentialer sådan at 
personen bliver bedre til at hjælpe sig 

selv
Carl Rogers – Gerard Egan

Den meningsfulde samtale med fokus 
på de  (narrativer) konstruktioner, der 
ligger bag personens adfærd og hjælp 
til alternative konstruktioner, der kan 

medvirke til forandring

Vance Peavy
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Vejlednings-metoder
Virker nogle metoder bedre end andre?

Psykologisk forskning viser, at det ikke er metoden, 
der er afgørende, men at det er en professionel, der 
udfører en veletableret terapiform og desuden 
betyder:
• Terapeut og klient relation 7%
• Terapeutens tiltro til egen terapi 70 %
• Klientens tiltro til terapeuten 6-9 %
(Stanley, B & Bruce E. W.)
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GERARD EGANS 
THE SKILLED HELPER-MODEL

Download den bearbejdede model
som E-bog til brug ved vejledningen

www.cnops.dk



Personcentreret og løsningsfokuseret vejledning
Egans model udviklet løbende fra 1975 til 1998
Vejledningens to vigtigste formål
• At hjælpe vejledte til at klare deres problemer i tilværelsen mere

effektivt og udvikle uudnyttede eller utilstrækkeligt udnyttede muligheder 
bedre

• At hjælpe mennesker til at blive bedre til at hjælpe sig selv i deres daglige
tilværelse

For at finde ud af hvad hjælp er, peger Egan på, at det vil være nyttigt at
overveje:
• Hvorfor mennesker i det hele taget søger hjælp
• Hvad hjælpeprocessens hovedformål er

21. september 2015 kpa 22



The skilled helper-model
Rationel, lineær og systematisk
En værdifuld hjælpemodel skal ifølge Egan hjælpe 
vejledte med at stille og besvare fire fundamentale spørgsmål:

• Aktuelt scenario
Hvilke problemer (tvivlsspørgsmål, bekymringer, uudviklede 
muligheder) skal jeg arbejde med lige nu?

• Det foretrukne scenario
Hvad har jeg behov for som erstatning for det, jeg har nu?

• Strategier
Hvad skal jeg gøre for at få, hvad jeg har behov for eller 
ønsker?

• Handling
Hvordan får jeg alt dette til at ske?
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