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Forord 
 
I denne rapport sammenfattes resultaterne af evalueringen af pilotprojektet ”Frivillig åben 
rådgivning i praksis”. Dette pilotprojekt er resultatet af et samarbejde mellem 
Socialrådgiveruddannelsen på University College Vest og Vindrosen – De Frivilliges Hus i Esbjerg.  
 
Evalueringen retter sig mod første fase af projektet, der foregik fra september 2007 til februar 2008.  
Medvirkende i evalueringen er fem studerende og tre undervisere fra Socialrådgiveruddannelsen på 
UC Vest samt en ansat fra Vindrosen og to repræsentanter fra frivillige organisationer 
hjemmehørende på Vindrosen.  
 
Evalueringen vil blive sammenfattet i denne rapport og forelagt styregruppen for projektet på et 
møde den 5. november 2008.  
 
Evalueringen er overladt til UC Vests Enhed for Evaluering, Kvalitetsudvikling & Dokumentation 
(EKD-enheden) og foretaget af lektor Jørn Henrik Enevoldsen, Socialrådgiveruddannelsen og  EKD 
enheden. 
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Indledning 
 
Baggrunden for pilotprojektet ”Frivillig åben rådgivning i praksis” var at Vindrosen -  De 
Frivilliges hus i Esbjerg igennem de sidste tre til fire år har modtaget et stigende antal henvendelser 
om en personlig samtale eller rådgivning som et alternativ til at deltage i selvhjælpsgrupper. 
Samtidig har Socialrådgiveruddannelsen på UC Vest efterspurgt muligheder for, at de studerende 
kan få mulighed for samtaletræning med hjælpsøgende mennesker. 
Dette resulterede i et partnerskab mellem Vindrosen – De Frivilliges hus i Esbjerg og 
Socialrådgiveruddannelsen på UC – Vest med det formål at etablere og drive ”Frivillig åben 
rådgivning i praksis”. 
 
Målene for pilotprojektet, er i projektbeskrivelsen, formuleret således: 
 

• At undersøge, udvikle, og afprøve en model for ”Frivillig åben rådgivning i praksis”, 
herunder afdække hvilke problemtyper hjælpsøgende borgere kommer med.  

 
• At undersøge hvilke rådgivningsområder de studerende mener, at de kan magte med den 

tilbudte undervisning og supervision. Herunder afsøge grænsefladen mellem rådgiver og 
bisidderfunktion. 

 
• At undersøge under hvilken form en ”Frivillig åben rådgivning i praksis” kan implementeres 

organisatorisk og økonomisk under CVU-Vest, Socialrådgiveruddannelsen. Allerede på 
nuværende tidspunkt kan der påpeges to problematiske områder – dels er den valgfrie 
fordybelse placeret i en begrænset del af et semester, og dels må de nuværende 
undervisningsmæssige ressourcer til et emne under studieaktiviteten valgfri fordybelse anses 
for utilstrækkelige for en ”Frivillig åben rådgivning i praksis”. 

 
• At inddrage de studerendes, undervisernes og Vindrosens (foreningernes) perspektiv i 

udviklingen af en frivillig åben rådgivning i praksis.  
 

• At imødekomme den efterspørgsel, der er fra borgerne i Esbjerg Kommune i forhold til en 
frivillig åben rådgivning på det sociale område. 1 

 

 
Denne rapport beskriver evalueringen af disse mål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Pilot projekt efterår 2007 ”Frivillig åben rådgivning i praksis”  Projektbeskrivelsen er tilgængelig på konferencen for 
Den sociale Højskole. UC Vest. CVU Vest har i evalueringsperioden skiftet navn til University College Vest (UC Vest) 
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Metode 
 
Denne evaluering tager udgangspunkt i projektmålene for ”Frivillig åben rådgivning i praksis”, som 
de er beskrevet ovenfor i indledningen samt læringsmålene for de studerendes deltagelse i 
pilotprojektet. 
 
Målet er at den studerende: 
 

1. Opnår viden og erfaring i et pilotprojekts forskellige faser – undersøgelse, analyse, 
tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering - herunder det omfattende PR-arbejde. 

2. Opnår færdigheder i teamarbejde. 
3. Får indsigt i sociale problemers fremtrædelsesformer. 
4. Får mulighed for at reflektere og diskutere problemstillinger inden for det sociale område. 
5. Opnår yderligere træning og færdigheder i kontakt og kommunikation i en virkelighedsnær 

sammenhæng. 
6. Opnår yderligere træning og færdigheder i selve rådgivningssituationen. 
7. Får indsigt og viden i menneskers erfaringer med socialt arbejde på lokalt plan. 
8. Opnår viden om frivilligt socialt arbejdes mangfoldighed. 
9. Møder ildsjæle inden for socialt arbejde. 2 

 

 

Disse mål blev i evalueringsdesignet omsat i følgende tre punkter: 
 

1) De studerendes læring af selve vejledningen og klientkontakten. Herunder den senere 
supervision og møder.  

2) De studerendes læring af selve projektforløbet. Herunder pr-virksomhed, undervisningen 
undervejs i forløbet, erfaringerne fra studiebesøget til Den Sociale Højskole i København, 
kontakten til de frivillige osv.  

3) Udviklingen af en åben og frivillig rådgivning. Herunder implementeringen af denne både i 
forhold til CVU- Vest og Vindrosen – De Frivilliges Hus i Esbjerg. I forhold til CVU-Vest 
er der i projektbeskrivelsen beskrevet, at de studerende til rådgivningsprojektet bliver 
rekrutteret fra ”Valgfri fordybelse”, der er placeret i en begrænset del af et semester med et 
begrænset antal resurser til rådighed. I forhold til Vindrosen – De Frivilliges Hus i Esbjerg 
ville det være relevant at se på samspillet mellem ”Frivillig åben rådgivning i praksis” og de 
andre aktiviteter, der foregår under Vindrosen, herunder samspillet den rådgivning, der 
allerede udbydes i huset. 3 

 
Datamaterialet for evalueringen består først og fremmest af en række gruppeinterviews, af 
dokumentarmaterialet fra projektet samt de af de studerende udfyldte selvevalueringsskemaer. 
Konkret er der foretaget to gruppeinterviews med de studerende og to gruppeinterviews med 
underviserne samt et gruppe interview med ansatte og repræsentanter fra de frivillige foreninger på 
Vindrosen. Gruppeinterview er valgt som undersøgelsesmetode fordi henholdsvis de studerende og 
2 2 Pilot projekt efterår 2007 ”Frivillig åben rådgivning i praksis”  Projektbeskrivelsen er tilgængelig på konferencen for 
Den sociale Højskole. UC Vest. 
 
3 Evaluering af ”Frivillig åben rådgivning i praksis” Pilotprojekt efteråret 2007. CVU Vest har i evalueringsperioden 
skiftet navn til University College Vest (UC Vest) 
Projektbeskrivelsen er tilgængelig på konferencen for Den social Højskole. UC Vest. 
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underviserne har fungeret som et kollektiv i projektet og for at modstille og komplementere 
erfaringerne, f.eks. de studerendes erfaringer fra vejledningen med hinanden. Faren ved 
gruppeinterviews er, at enkelte deltagere enten deltager mindre aktivt i interviewet eller tilpasser 
deres udsagn til flertallet. De studerende deltog imidlertid alle aktivt i interviewene og var ikke 
bange for at give udtryk for uenighed eller diskutere med hinanden undervejs. 
Dokumentarmaterialet består af projektbeskrivelsen, samarbejdsaftalen mellem Vindrosen og 
Socialrådgiveruddannelsen og en række referater fra møder og studietur.  
Selvevalueringsskemaet består af en række spørgsmål om rådgivningen som den studerende skulle 
udfylde efterfølgende. Selvevalueringsskemaet er vedlagt som bilag 1. 
 
De to interviews med de studerende blev gennemført i januar og i maj måned. De to interviews med 
underviserne blev gennemført efter interviewene med de studerende, hvor underviserne havde læst 
udskriftet af interviewet med de studerende. Hensigten med  interviews, hvor de interviewede havde 
mulighed for at kommentere de tidligere interviews, var en tilnærmet udviklingsorienteret 
evaluering, hvor evalueringen foregår sideløbende med, at indsatsen udvikles. Dvs. at de udskrevne 
interviews potentielt kunne bruges af projektdeltagerne til at udvikle projektet og af de studerende i 
forhold til disses egen læring.  
 
Evaluator er ligesom underviserne i projektet ansat på Socialrådgiveruddannelsen på UC Vest og 
har således skulle evaluere sine kollegaer. Evaluator har dog ikke på nogen måde være involveret i 
pilotprojektet. De studerende i projektet er ligeledes studerende på Socialrådgiveruddannelsen. 
Selvom evaluator ikke har undervist de konkrete studerende på uddannelsen, opstår der naturligvis 
også her en tvivl, om evalueringens resultat er farvet af, at de studerende kender evaluator som en 
kollega til underviserne. 
De to gruppeinterviews med de studerende, der har haft stor betydning for gennemførelsen af 
evalueringen, bar dog ikke præg af nogen form for begrænsning eller tilbageholdenhed fra de 
studerendes side. De studerende var gennem begge interviews meget talende, de både supplerede 
hinanden og gav også lejlighedsvis udtryk for deres uenighed. De studerende tøvede heller ikke 
med at bringe mere ømtålelige forhold op. De studerende fremstod som autentiske og reflekterende 
interviewpersoner, der heller ikke var bange for selvkritiske overvejelser. Tvivlen om en mulig bias 
kan naturligvis ikke fjernes helt. Men sammenlignet med andre gruppeinterviews på andre 
uddannelser som evaluator har foretaget, forekommer disse studerende som de mindst forsigtige og 
mest spontane men også på afgørende område, som de mest enige.  
Interviewene med underviserne var styret dels af de temaer, de studerende havde bragt op dels 
projektmålene og målene for de studerendes læring, som disse fremgår af projektbeskrivelsen. Der 
var ekstremt få uenigheder eller forskelle mellem de studerendes beskrivelser og vurderinger på den 
ene side og undervisernes på den anden side. 
 
Rapporten er opbygget så den første del behandler de studerendes generelle læring i 
rådgivningssituationen. Dvs. færdigheder i kontakt, kommunikation og rådgivning. Den næste del 
behandler de studerendes læring af rådgivningen. Dvs. deres indsigt i sociale problemer og 
problemstillinger inden for det sociale område samt deres viden om frivilligt socialt arbejde. 
Derefter følger de studerendes læring i forhold til at være projektdeltagere. Til sidst belyses 
projektmålene.  
 
Citat vil blive angivet med kursiv, interviewspørgsmål med understreget kursiv. Hver citat vil bliver 
afsluttet med en angivelse af, hvem der udtaler sig og fra hvilket interview, citatet er hentet. 
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Citaterne er udvalgt i forhold til at skulle repræsentere den eksisterende beskrivelse eller vurdering i 
gruppen. 
 
 
De studerendes læring i forhold til vejledningen 
 
Dette afsnit har et dobbelt fokus på de studerendes læring i forhold til vejledning.  
Først fokuseres på  de studerendes opnåede viden og færdigheder i rådgivningssituationen. Denne 
første del skal besvare spørgsmål 5 + 6 i projektbeskrivelsen. De studerende skal opnå yderligere 
træning og færdigheder i kontakt og kommunikation i en virkelighedsnær sammenhæng. 6. De 
studerende skal opnå yderligere træning og færdigheder i selve rådgivningssituationen. 
 
Derefter fokuseres på de studerendes læring af rådgivningen. Denne anden del skal besvare 
spørgsmål 3 + 4 i projektbeskrivelsen. Det tredje læringsmål bliver i projektbeskrivelsen beskrevet 
som, at de studerende skal opnå indsigt i sociale problemers fremtrædelsesformer. Det fjerde 
læringsmål bliver i projektbeskrivelsen formuleret som, at de studerende får mulighed for at 
reflektere over og diskutere problemstillinger inden for det sociale område. 
 
 
Læringssituationen 
 
Læringssituationen for de studerende kan beskrives som treleddet: For det første rådgivningen af  
den rådgivningssøgende. For det andet den efterfølgende sparring med den anden studerende, der 
har overværet rådgivningen. For det tredje supervisionen af en underviser, der afslutter dagen. 
Underviseren har ikke overværet vejledningen.  
Ovenstående beskriver den studerendes primære deltagelse. Da de studerende deltager parvist i 
rådgivningen opnår de studerende også en sekundær deltagelse i de tre led. Sekundært deltager den 
studerende som observatør, sparringspartner og medhjælper. Under selve rådgivningen deltager den 
studerende, der ikke rådgiver, som observatør, der indimellem også hjælper med f.eks. at finde de 
konkrete lovparagraffer på nettet. Efterfølgende fungerer denne studerende som sparringspartner, 
der udefra forholder sig til den rådgivende studerendes overvejelser og også er med til efterfølgende 
at rekonstruere rådgivningens forløb. Under supervisionen kan denne sekundære deltagelse 
beskrives som observation af denne med lejlighedsvis deltagelse mht. at rekonstruere rådgivningens 
forløb. 
Læringssituationen giver altså de studerende mulighed for en mangefacetteret  fordybelse i 
rådgivningen. 
 
Læringsbegrebet 
 
For at beskrive de studerendes læring er det relevant hvilket læringsbegreb, rapporten tager 
udgangspunkt i. Her anvendes et bredt læringsbegreb taget fra Knud Illeris: ”Læring forstås generelt 
som alle processer der fører til varig kapacitetsændring – det være sig af kropslig, 
erkendelsesmæssig, psykodynamisk (følelses-, motivations- og holdningsmæssig) eller social 
karakter – og som ikke udelukkende drejer sig om biologisk modning eller aldring. De vil sige at 
læringsbegrebet også rækker ind over funktioner som personlig udvikling, socialisering og 
kvalificering….”4 

4 Knud Illeris: Unges læring identitet og selvorientering. Nordisk Pedagogik 2/2002 
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Læringen vil ifølge Illeris altid omfatte 3 integrerede dimensioner: den kognitive, den 
psykodynamiske og den socialt-samfundsmæssige dimension. Gennem den kognitive dimension 
udvikles viden, færdigheder og forståelse og i sidste ende mening og funktionalitet. Gennem den 
psykodynamiske-dimension udvikles følelser, motivation, holdninger og i sidste ende sensitivitet. 
Gennem den socialt-samfundsmæssige dimension udvikles indlevelses-, kommunikations- og 
samarbejdspotentialer og i sidste end socialitet. Det er en central pointe, at det kun er analytisk, at 
disse dimensioner kan adskilles fra hinanden. I realiteten foregår de tre læringsdimensioner 
indvævet i hinanden. 
 
Disse tre dimensioner: den kognitive, den psykodynamiske og socialiseringen vil blive belyst 
gennem den treleddede læringssituation.  
 
 
De studerende som rådgivere 
 
En del af læringen består af at forstå og måske analysere rammerne og formen for rådgivningen og 
de muligheder og begrænsninger disse giver. Både i forhold til borgerens motivation og 
vejledningens form. 
 

… er også forskel på med hvilket formål, de er der. Her har de opsøgt rådgivningen frivilligt, 
fordi de har brug for hjælp. Hvis man sidder i en forvaltning, så er det måske led i en opfølgning 
og det bevirker også, at myndighedsrollen bliver meget mere tydelig. I den frivillige rådgivning 
har man jo ikke den myndighedsrolle. 

 
Da jeg sad med vedkommende i telefonen og kunne høre, at vedkommende var berørt af sin 
problemstilling og der holdt jeg mig nogle gange tilbage, fordi jeg tænkte, at jeg ikke anede, 
hvor hun endte henne. Når jeg først har lagt røret, så ved jeg jo ikke, hvis nu jeg var kommet til 
at spørge om noget, der berørte hende yderligere. Når jeg har lagt på, har jeg ingen føling med, 
om hun er fuldstændig knust eller om det har hjulpet hende. Det ville jeg have mere føling med, 
hvis jeg sad overfor hende, fordi så kunne jeg føle, hvor hun er henne. Jeg kunne aflæse hendes 
kropssprog. Så kunne hun se, hvad jeg mener, hun kunne se mit ansigtsudtryk, og jeg kan se, 
hvordan det jeg siger, falder ud for hende. Det kunne jeg mærke i telefonrådgivningen, at hvis 
jeg skulle bede hende om at uddybe noget eller skulle reflektere over noget, ville jeg hellere gøre 
det, hvis vi sad ansigt til ansigt, hvor jeg kunne have samlet op bagefter.  

 
I en telefon er du nødt til at sætte ord på?  

 
Jeg tænker, at det kan du aldrig nogensinde gøre, der er nogle ting, der går tabt i en 
telefonsamtale uanset hvor meget, du sætter ord på alting, så kan man ikke, fordi det er noget 
man opfatter  på en anden kanal end ord kan fortælle.  

 
Kunne man ikke blive trænet til det?  

 
Jeg tror sagtens, at man kan blive bedre til det, men uanset hvor trænet man bliver, vil der altid 
være noget der går tabt. (studerende, interview 1) 
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En anden del af læringen består i af aflæse vejledningssituationen og behovet. 
 

Man prøver at aflæse situationen. Man afkoder, hvilke signaler får man, hvilken person sidder 
man overfor, hvad gør det ved dem at være her. Skal jeg tage det indledende skridt eller hvad. 

 
Man kommer ikke, med mindre man har et påskud for at komme og tit kan det være, at de 
kommer med en problemstilling, som faktisk i grunden ikke dækker det, de vil eller det der 
trykker. (studerende, interview 1) 

 
Her har f.eks. undervisningen i psykologi også vist sig anvendelig. En studerende beskriver, at hun 
brugte Epstein til at vurdere borgerens situation. Ligesom hun brugte sin viden om kulturer til at 
søge at forstå, hvorfor en borger opfattede sit problem som presserende. 
 
En anden del af læring beskriver de studerende som, at kendskab (måske rutine) til 
rådgivningssituationen giver overskud til at inddrage flere perspektiver og redskaber i rådgivningen. 
 

Jeg ved ikke, om jeg vil sige , at det er grænseoverskridende. Jeg synes mere, at det handler om 
at man hviler mere i sig selv, at det bliver mere naturligt. Du finder ud af, at du er nødt til at 
spørge ind. Jeg tænker på, at første gang er du mere fokuseret på gensvarsmodellerne og at være 
aktiv lyttende og det flytter man fokus fra og så hviler samtalen i sig selv.  

 
Jeg tror, at hvis man ikke fokuserer på sig selv, så kommer man nemmere til ubevidst eller 
bevidst til at trække på det, man har lært. 

 
Men man har stadig en præstationsangst, hvor man sidder og tænker, at dette her burde du vide. 
Med alt det vi har lært, burde du vide noget om det. (studerende, interview 1) 

 
 
Citaterne beskriver samspillet mellem den kognitive og psykodynamiske dimension. De studerende 
bruger den kognitive erkendelse til at belyse rådgivningssituationen og borgerens psykologiske 
situation og den psykodynamiske sensivitet til at afkode situationen.  
Her er der tale om en fortsat udvikling, som også indebærer en accept af og en socialisering til, hvad 
en rådgivers rolle er. F.eks. hvor resultatorienteret man kan være og om man skal kunne svare på 
borgerens spørgsmål uanset, hvor specifikke de er. 
 
 
En del af læringen kan beskrives som socialisering. De studerende lærer at tage rollen som og 
identificere sig med rollen som rådgiver. Dvs. de bevidst eller ubevidst møder normer og værdier i 
forbindelse med rådgiver rollen og implicit udmønter denne. Citaterne nedenfor belyser denne 
socialisering men også den følelsesmæssige - og holdningsmæssige tilegnelsesproces.  
 

Jeg kan mærke, at i det første interview spurgte man ind til de ting, som borgere kom med, dvs. 
de ting der blev sagt. Men i mit sidste interview turde jeg godt spørge ind til de ting, der ikke 
blev sagt men, som lå i en undertone, også var et problem. 

 
Ja man tør spørge mere dybere ind til en problemstilling. Det er grænseoverskridende at pille i 
folk, på en eller måde at pille i folks liv. 
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Selvom vi talte længe og vi talte om mange ting, så formåede jeg ikke komme ind til det, hvis der 
var noget andet. 

 
Men xx  nævnte også sidste gang, at vi skulle have træning i at spørge ind til, hvis vi opfattede, at  
der er andre problemer end de udtalte. (studerende, interview 1) 

 
De studerende som sparringspartnere 
 
Rådgivningen bliver, hvis borgeren møder personligt frem, overværet af en medstuderende. Den 
medstuderende kan nogle gange deltage kort i samtalen eller undersøge faktuelle forhold. Ofte 
deltager den studerende ikke aktivt men udøver en form for deltagende observation. Dette 
underafsnit består både i den læring de studerende modtager af sparringspartneren og læringen af at 
være sparringspartner. 
 
Først og fremmest giver den medstuderende tryghed i rådgivningssituationen. 
 

Det er med til at gøre en tryg. 
  

Den usynlige støtte man giver hinanden.  Det handler også om, at hvis der f.eks. kommer et 
juridisk spørgsmål kan den ene lige hurtigt (hvis computeren var hurtig) slå det op på 
computeren. Og byde ind med det man finder frem til. (studerende, interview 1) 

 
Den medstuderende giver både tryghed i relationen til borgeren og en tryghed i sparringen med en 
ligestillet i en symmetrisk relation, som en underviser ikke kan give. 
 

Jeg har haft en samtale alene, der er stor forskel på at få en umiddelbar refleksion fra en 
medstuderende og at få det fra en underviser. Min rolle var også anderledes, når det er en  
underviser, der overhører samtalen og når det er en medstuderende. Det har nok noget med ens 
eget selvværd at gøre. Jeg kan tillade mig at dumme mig, når det bare er min medstuderende, 
der sidder ved siden af.  Der bliver lagt et andet pres følte jeg, det gjorde der overhovedet ikke, 
men jeg manglede en medstuderende. (man læsser af på en anden måde) 
 (studerende, interview 1) 

 
Efter rådgivningen får den rådgivende studerende sparring af den observerende. Indholdet i 
sparringen kan være forskelligt. En vigtig funktion er, at rekonstruere rådgivningens faktiske forløb 
men også hvilke begreber, teknikker og metoder rådgiveren anvendte. 
 

Når du er færdig kan du komme af med det med det samme og få respons lige med det samme, 
den anden kan hjælpe med at beskrive, hvad der skete, hvis du f.eks. bliver hylet lidt ud af det.  

 
Man får sat et billede på samtalen og kan gå tilbage og sige nåh var det sådan, jeg gjorde. Når 
man er i samtalen, er man meget på. Det er ved den efterfølgende samtale, at man får koblet 
teori og praksis. Det giver en forståelse af, hvad der er sket.  

 
Dem har jeg ikke bevidst inddraget.(kommunikationsteorier) De er blevet inddraget, når vi 
efterfølgende har talt om samtalen, hvor jeg er blevet gjort opmærksom på, at jeg har brugt 
forskellige spørgsmålstyper.  
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Det har mere været en tavs viden, som efterfølgende er blevet gjort eksplicit? 
 

Det kan man godt sige, at den er blevet. Den var det ikke i situationen. (studerende, interview 1) 
 
Generelt beskriver de studerende, at deres tavse viden, specielt om kommunikation, er blevet gjort 
eksplicit og at de har fået sat begreber på indholdet i samtalen i den efterfølgende sparring (men 
også i den efterfølgende supervision med underviserne) Der er forskel på indholdet i sparringen. 
Nogle studerende går så detaljeret ind i sparringen, at de diskuterer de enkelte spørgsmålstyper, 
mens andre taler om processen i samtalen, hvor i samtalen det gik godt og hvornår det gik i stå. 
 
Den efterfølgende sparring med en medstuderende kan også fungere som en øvelse i 
kommunikation, hvor de studerende bruger deres viden om kommunikation til f.eks. bevidst i 
samtalen at bruge forskellige typer spørgsmål.  
 

Vi kan så uddybe det bagefter, når vi sidder og snakker sammen, der bruger vi 
spørgeteknikkerne. Det har min medstuderende været god til at stille refleksive spørgsmål. På 
den måde får man dem ind – bare baglæns. Det er også en øvelse i forhold til rådgivningen.  
Jeg har faktisk fået spørgsmålstyperne ind senere hen når, jeg skulle besvare evaluerings-
spørgsmålene (latter) fordi jeg ikke tænker over det, når jeg sidder der. Jeg var ved min 
medstuderende i går og sagde at jeg ikke kunne svare på de der kommunikationsspørgsmål. Hun 
svarede, at når du nu siger sådan og sådan, så er det jo faktisk  de spørgsmål og så kommer jeg 
selv til at tænke over det, når vi lige får snakket. Jeg kan ikke sætte det ned på papiret lige efter 
samtalen. (studerende, interview 1) 

 
Den studerende lærer af sparringen både i forhold til selve rådgivningen, teorier og begreber om 
rådgivning. Ligesom tilstedeværelsen af en medstuderende/sparringspartner giver en tryghed, der 
letter den rådgivendes læring.  
 
Sparringspartnerens læring 
 
Hvad lærer sparringspartneren af at sidde ved siden af og observere en rådgivning?  Her er 
informationerne mere sparsomme. De studerende har forskellige opfattelser. 
 

Det er spændende, fordi man er jo stadigvæk med. Men har ro til at tænke over de ting, man 
hører, den anden sige. På den måde bliver man også bevidst om nogen ting  om den anden, om 
hvad er det hun gør, hvad er det, hun gør godt. Hvad kunne man forestille sig der skete inde i 
vedkommende. Hvis man kan høre, at der sker noget, f.eks. hvis samtalen går i stå. Er det noget, 
der bliver sagt, eller er det noget inde i en selv. Det er rigtig godt også i forhold til de juridiske 
problemstillinger, der er man lige så meget med, der er man ikke sat af læringen.  

 
Jeg synes også, at man får nogle fif. Nåh ja det var jo en god måde at spørge til det på.  

 
Jeg må jo nok indrømme, at jeg sidder der lige så meget for at være der for den anden. Jeg 
tænker slet ikke i de der spørgsmål. Jeg følger så meget med i samtalen at jeg netop kan støtte 
den der sidder med samtalen.  Sådan ser jeg mere min rolle. 

 
Man sidder jo og reflekterer over, hvad er det for et spørgsmål, hun ikke får stillet, som jeg 
sidder og brænder med, som jeg synes er vigtigt. (studerende, interview 1) 
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Som sagt er informationerne mere sparsomme mht. hvad man kan lære af at sidde ved siden af og 
observere en rådgivning. Det fremgår dog af de fleste af citaterne, at der hos den observerende 
studerende foregår en aktiv medlæring i forhold til begreber, temaer, følelser og processen. Det 
første citat beskriver, at den observerende studerende har mulighed for at observere rådgivningen 
udefra uden at være følelsesmæssigt på. Det fremgår også indirekte af de tidligere citater, at den 
medstuderende genkender begreber og spørgsmålstyper, som rådgiveren anvender og medvirker til, 
at disse under den efterfølgende sparring bliver gjort eksplicitte. 
Sammenfattende beskriver citaterne i dette underafsnit først og fremmest den kognitive dimensions 
erkendelses- og færdighedsmæssige side i sparringen mellem de to studerende, der efterfølger 
rådgivningen. De studerende får viden om de begreber, teknikker og metoder, de har anvendt i 
rådgivningen. De øver evt. færdigheden i disse under sparringen.  
 
 
De studerende som modtagere af supervision 
 
Underviserne har for det første som regel ikke overværet samtalen. For det andet har de en anden 
rolle, de er ikke kollegaer, de er undervisere. Det er to væsentlige forskelle. Hvad foregår der i 
supervisionen? 
 

De spørger ind til, hvordan det er gået og de går faktisk til en på en anden måde end den 
medstuderende. Man bliver tvunget lidt mere til at tænke teori. 

 
Og til at reflektere over din egen rolle i den samtale der lige har været. ”Når du siger sådan, 
hvad tror du så, det gør ved den rådgivningssøgende. Hvad gør det ved dig, når hun svarer 
sådan. Hvad kunne du have gjort i stedet for. Var der nogle ting du kunne have ændret på..”  

  
Man skal ind og hente det man har lært. De bliver ved, indtil det kommer.  

 
Vi er jo alle sammen i et eller andet omfang sårbare over for kritik? Nogle gange overskygger 
sårbarheden for, at man kan lære så meget? 

 
Det handler i høj grad om, hvordan den kritik bliver givet. Jeg oplever mig ikke som angrebet, så 
jeg skal forsvare mig selv. Når jeg ikke gør det, kan jeg tage de ting til mig og ændre dem. Det 
har at gøre med, at underviserne er så dygtige, som de er.  
Det handler også om, at vores læring foregår i nogle omgivelser i et miljø, hvor vi er trygge og 
stoler på hinanden. Det handler også om, at vi er bevidste om, at kritikken går på vores 
faglighed og ikke på det personlige. Det viser også, at vi er ved at blive faglige i stedet for 
amatører.  
Jeg har også oplevet, at jeg ikke var enig i det, en af underviserne sagde, at hun synes, jeg skulle 
gøre. Der er også en læring i at kunne gå tilbage og sige, at det er man ikke enig i. Det kan jeg 
mærke, at det skal jeg arbejde med. Det ville ikke være det samme i forhold til en af mine 
medstuderende, der kunne jeg godt sige, at det er jeg faktisk ikke enig i.  

 
Er I blevet bedre til at tage temaer op? Og modtage kritik? 

 
Ja det synes jeg. Det er jo konstruktiv kritik. Kritik man kan bruge til noget. Omkring ens 
faglighed. Det her er jo i professionelt regi. (studerende, interview 1) 
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Det fremgår, at de udvalgte citater, at supervisionen adskiller sig fra sparringen med de andre 
studerende. På den erkendelsesmæssige side går supervisionen tættere på ved at være mere 
konsekvent opfølgende i forhold til det de studerende siger, gå tættere på processen og inddrage 
undervisningen.  
De studerende giver i citaterne og interviewene generelt udtryk for, at de er blevet socialiseret ind i, 
at rollen som studerende også medfører, at de indgår aktivt i rollen som supervisand.  Selvom 
supervisionen går tættere på de studerende, giver de udtryk for, at de har accepteret nødvendigheden 
af at i talesætte deres faglighed og kan reflektere over denne fagligheds konkrete udmøntning. 
 
De studerendes læring i forhold til rådgivningen er højt prioriteret i projektet. Den treleddede 
læringssituation giver de studerende mulighed for gennem en fordybelse og gentagelse af dette 
undervisningstema at opnå en færdighed som er særegen for socialrådgiveruddannelsen. 
 
Hvilken progression er der i læringen? Hvad opnår de studerende i løbet af projektperioden? 
 
De studerende beskriver deres fremskridt på henholdsvis den kognitive, den psykodynamiske og 
socialiseringsdimensionen. Mht. viden og færdigheder beskriver de, at de bruger 
spørgsmålsformerne automatisk, at de kan reflektere undersamtalen. Mht. følelser og sensitivitet 
beskriver de, at man kan ”køre uden om sin mave” dvs. erkende sine følelser i samtalen men 
forholde sig professionelt til samtalen, som er mere lydhør over for undertoner i det sagte. Mht. den 
sociale dimension, beskriver de at der er ”mere afklaret i rollen” og har udviklet en faglig identitet. 
(studerende 2. interview) 
 

De møder nogle rådgivere, der er mere rolige, der er knap så nervøse i mødet, hviler bedre i 
rollen og er mere autentiske. Der kan jeg mærke en forskel. Det er knap så kunstigt, det er mere 
naturligt. (studerende 2. interview) 

 
De har en meget større selvstændighed og en anden faglig bevidsthed. Etisk synes jeg også at de 
har udviklet sig. Det med at diskutere, hvad betyder det at have et borgerperspektiv og et 
læringsperspektiv for de studerende. (Underviser interview 2) 

 
Den intimitet og tryghed, de studerende har opnået ved hinanden, giver rum for en mere intensiv 
sparring, der går  ud over blot anerkendelse. (Underviser interview 2) 

 
Underviserne er enige i de studerendes vurderinger og beskriver blandt andet fremskridtene i 
forhold til supervisionen som, at de studerende selv kommer mere på banen med teoretiske 
refleksioner. 
 
 
De studerendes læring af rådgivningen. 
 
Det tredje læringsmål for de studerendes deltagelse i projektet bliver i projektbeskrivelsen 
beskrevet som, at de studerende skal opnå indsigt i sociale problemers fremtrædelsesformer. 
 
De studerende oplevede i begyndelsen, at der kom mange henvendelser om juridiske 
problemstillinger. Ofte gemmer der sig bag henvendelsen om juridiske problemer andre sociale 
problemer. 
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Men så snart man får spurgt ind til problemet, så er det faktisk noget helt andet. Det er en lovlig 
undskyldning at ringe med en juridisk problemstilling, men det er faktisk ikke det, det handler 
om. Den rådgivningssøgende jeg havde. Bare det at jeg siger til hende: Jeg kan høre, at du er 
rigtig ked af det og så brød hun ud i gråd. (studerende interview 2) 

 
Overordnet tænker jeg, at overskrifter for mange henvendelser er sorg og krise eller også er de 
lidt syge for ikke at sige meget syge. Eller kommer de lige for at tjekke om kommunen har begået 
en fejl. Herunder boligproblemer. (studerende interview 2) 

 
Nogle har i hvert tilfælde sagt, at de har fået bredt deres det der med hvad er sociale problemer 
og hvordan fremtræder de forskellige steder, det tror jeg er blevet mere nuanceret og 
mangfoldigt.(underviser interview 2) 

 
De studerende har mødt en række forskelligartede problemstillinger. Ligesom de har fået indsigt i at 
sociale problemer er sammensatte, og at der bag begrundelsen for den konkrete henvendelse ofte 
gemmer sig flere problemtyper. 
 
 
Det fjerde læringsmål bliver i projektbeskrivelsen formuleret som, at de studerende får mulighed 
for at reflektere over og diskutere problemstillinger inden for det sociale område. 
 
De studerende har mødt forskellige problemstillinger i rådgivningen, hvor de har mødt klientens 
perspektiv på den sociale indsats: De har mødt klienten, der ikke orkede at skifte socialrådgiver 
endnu en gang. De er blevet overraskede over at borgere ikke er blevet orienterede om deres 
rettigheder. De har generelt mødt konkrete eksempler på lovgivningens konsekvenser.  
 

Hun oplevede, at hun skulle starte forfra, at hun hang fast i systemet, hun kom ingen vegne og 
hun var slidt og hendes familie var slidt. Hun skulle starte forfra hver gang, hun fik en ny 
rådgiver. Hun var på sygedagpenge, der blev forlænget, så længe de kunne, så kom hun på 
kontanthjælp. Der var ikke nogen udsigt til afklaring.  Hun orkede ikke at skulle gå op en gang 
til en ny rådgiver og starte forfra.  (studerende interview 2) 

 
De studerende har ligeledes mødt mennesker, der er kommet i klemme i form af samspilsproblemer 
mellem offentlige ydelser. 
 
De sidste tre læringsmål for de studerendes deltagelse i projektet angår de studerendes kendskab 
til andre frivilliges arbejde: De studerende skal få indsigt og viden i menneskers erfaringer med 
socialt arbejde på lokalt plan. De skal møde ildsjæle inden for socialt arbejde og opnå viden om 
frivilligt socialt arbejdes mangfoldighed. 
 
De studerende har mødt det lokale frivillige sociale arbejde på Vindrosen på forskellige måder: 
 
I begyndelsen af forløbet oplevede de modstand fra to af de lokale frivillige foreninger på 
Vindrosen. Det er de studerendes opfattelse, at disse foreninger ikke var ordentligt informerede om 
”Frivillig åben rådgivning” og opfattede denne som en konkurrent. Dialogen med repræsentanter 
for de to foreninger på et møde løste dog op for situationen og udmøntede sig i en samtale om, hvad 
man kunne bruge hinanden til. (1. interview med de studerende) 
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De studerende var meget anerkendende i deres kommunikation og meget imødekommende i 
forhold til en forståelse af de problemer, hun kunne sidde i.   
Der fik vi lært noget, som jeg ikke havde kunnet forudse. At møde mennesker, der har samme 
interesser, og som kunne føle sig angrebet. At sidde i den situation og hvordan håndterer man 
den. At møde modstand. (Underviser, interview 2) 

 
Senere deltog repræsentanter for de studerende på et netværksmøde med de andre frivillige 
foreninger på Vindrosen. De studerende holdt et oplæg, hvor de præsenterede den frivillige åbne 
rådgivning. Efterfølgende cirkulerede de studerende (og repræsentanter for de andre foreninger) 
rundt ved bordene, hvor man skulle lære hinanden at kende. 
 
I forhold til selve rådgivningen har de studerende lejlighedsvist henvist til eller informeret 
rådgivningssøgende til de andre foreninger. Henvendelser fra andre frivillige foreninger har i nogle 
tilfælde givet anledning til misforståelser. De studerende har i nogle tilfælde været i tvivl om 
henvendelsens karakter: 

Der var en, der forventede at få et svar. Det var hun blevet lovet. Der havde der været tvivl, om 
hun hurtigt vil høre vores mening, eller om hun faktisk vil have et svar på problemstillingen. Der 
skal vi finde ud af, om det er noget vi skal sætte os ned og finde ud af, eller om hun bare vil høre 
vores mening.  

 
De studerende har ligeledes oplevet nogle af henvendelserne som et etisk dilemma:  

Det var en af hendes egne sager hun kom med.  
Det var også på en eller anden måde ved at tage overhånd. Der var også nogle etiske dilemmaer 
i forhold til det. Borgeren som sad derinde var lige pludselig ikke anonym for os længere ..eller 
når hun sad med papirerne og vi så dem.  

 
 
Relationen til resten af huset (Vindrosen) har udviklet sig positivt: 

Jeg synes, at der er sket en forandring i forhold til at være i huset. Jeg føler mig ikke fremmed 
længere. De kommer også og snakker - også de ansatte dernede. Man er ikke fremmed overfor 
hinanden længere.  
Der er også sket en form for anerkendelse. Fra personalet. ……………. Nogle mere end andre. 
Det kneb det også lidt med i starten.  

 
 
De studerendes læring i forhold til projektdeltagelsen 
 
Det første læringsmål for de studerendes deltagelse i projektet er formuleret som, at den studerende 
opnår viden og erfaring i et pilotprojekts forskellige faser – undersøgelse, analyse, tilrettelæggelse, 
gennemførelse og evaluering – herunder det omfattende PR-arbejde. Læringsmål nummer to er, at 
de studerende opnår færdigheder i teamarbejde. 
 
De studerendes læring som projektdeltagere vil blive beskrevet på følgende områder: rådgivningens 
organisering, rådgivningens karakter, de studerende som projektdeltagere, teamorganiseringen. 
 
 
 
 

 15 



Rådgivningens organisering 
 
Organiseringen af rådgivningen var i fokus på et studiebesøg på Den Sociale Højskole i 
København, hvor undervisere og studerende fra Esbjerg skulle lære af erfaringerne fra ”Frivillig 
åben rådgivning” i København”. Besøget gjorde indtryk på de studerende både i forhold til 
projektarbejdets omfang, relationen mellem studerende og undervisere i København og 
organiseringen af rådgivningen. I København var de f.eks. i færd med fysisk at flytte rådgivningen 
til Den Sociale Højskole, ligeledes førte de en form for journal over de rådgivningssøgende. De 
studerende fra Esbjerg var ikke tilhængere af den måde at organisere arbejdet på.  
Efterfølgende ønskede de studerende at sidde alene med rådgivningen, men det viste sig ikke at 
være praktisk muligt på Vindrosen, hvor der kun var et lokale til rådighed. De studerende kom 
således til at sidde to og to, hvilket de senere opfatter som en stor gevinst for rådgivningen.  
Senere var de studerende på studietur i Århus, hvor rådgivningen er organiseret helt anderledes: 
 

Den bliver også drevet på en måde som vi tager afstand fra – ikke? De sidder to mennesker og 
har vejledningen og så går den ene ud til en underviser og får at vide, hvordan de skal vejlede 
her og så går vedkommende tilbage til vejledningen. Der var i hvert tilfælde mange af os, der 
talte om, at det synes vi var ubehageligt. 
Det lød umiddelbart kunstigt. Hvis vores rådgivning skulle ende på samme måde … 
Men samtidig får de jo også … Jeg kan godt se fordelen ved den.  
Vi er jo så mange nu, at der faktisk går lang tid inden, at man kommer til projektet. Der er de 
mere med alle sammen, fordi de både er tre i rådgivningen og så sidder der faktisk en gruppe  - 
et reflekterende team inde bag ved. Hvor der også er en underviser koblet på som en af de 
vejledende går ud og spørger om  en problemstilling. (Studerende, interview 2) 

 
Citatet illustrerer de studerendes refleksioner over forskellige måder at organisere rådgivningen på. 
Hvor forskellige hensyn, f.eks. hensynet til de studerende overfor hensynet til den 
rådgivningssøgende, kan organisere rådgivningen forskelligt. 
 
 
Rådgivningens karakter 
 
Hvilken karakter, rådgivningen på Vindrosen skulle have, var en del af projektforberedelsen og 
undervisningen. På forhånd ønskede undervisergruppen f.eks. ikke, at de studerende skule have en 
bisidderfunktion og deltage i møder med sagsbehandlerne på kommunen. Ønsket var heller ikke at 
rådgivningen skulle tage form af en klagebehandling, hvor den studerende skulle hjælpe den 
rådgivningssøgende med at udforme en klage eller give en faglig vurdering om den 
rådgivningssøgende havde mulighed for at ændre en afgørelse ved en klagesag.  
Opfattelsen var, at man skulle begrænse sig til at gøre opmærksom på klagemuligheder og med 
udgangspunkt i en juridisk viden spørge til, hvad den rådgivningssøgende havde fortalt sin 
sagsbehandler og om vedkommende havde fået at vide, hvor man kunne henvende sig. 
 

Der er jo mange ting, der spiller sammen i den beslutning, der ligger også noget fagligt i den. I 
det udgangspunktet er, hvordan kan man støtte borgeren i det system, de er i frem for at gå ind 
og være sagsbehandler i forhold til noget. Hvor man kan lytte med udgangspunkt i en juridisk 
viden og måske spørge om de har fortalt dette til din sagsbehandler eller har du spurgt på 
kommunen hvor  man kan gå hen når de og de ting sker, har du snakket med din fagforening.  
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I stedet for at vi træder ind og siger, at nu skal vi nok hjælpe dig. Det kan man nemt blive fristet 
til. (Underviser, interview 2) 

 
I praksis efterspurgte de rådgivningssøgende specielt i starten rådgivning i forhold til en række 
juridiske problemstillinger. Både rene juridiske problemstillinger og juridiske problemstillinger, 
hvor der lå andre sociale problemer bag. Derfor blev efterfølgende juraunderviseren mere 
efterspurgt, end det oprindeligt havde været tanken. 
For de studerende er en del af forklaringen på efterspørgslen efter juridisk hjælp, at det i 
offentligheden kom til at fremstå, at det var det, de var bedst til. En del af projektet fokuserede 
derfor i starten på både at se de sociale problemstillinger bag de juridiske men også ved hjælp af en 
pr-indsats at udvide den offentligt kendte målgruppe til andet end jura.  
 
De studerende oplevede ligeledes, at det var svært at blive kendt og anerkendt som socialrådgiver: 
 

Jeg kan da huske, hvor frustrerede vi var, da folk efterspurgte en definition på en rådgiver. Hvor 
chokeret jeg var, det var vi alle sammen, over deres opfattelse af at det en rådgiver var bedst til 
var jura. Det er da ikke det vi står for. At man skal kæmpe for sin faglige….. 

 
Men jeg tænker på, hvad der kom ud af hovedet på dem nede på Vindrosen, da vi sad på mødet, 
Nogle af dem, vi sad til møde med, går jo med som bisiddere og de går med den holdning, at de 
socialrådgivere, de møder på kommunen, er nogle kvajpander. (Studerende, interview 1) 

 
 
De studerende som projektdeltagere 
 
Der er stor forskel på den traditionelle rolle som studerende og rollen som projektdeltager. Som 
projektdeltager skal de studerende selv tage initiativet, udføre arbejdsopgaver på egen hånd, selv 
tage beslutninger – kort sagt være selvstyrende. 
 
Nogle af de studerende giver udtryk for, at selvom de blev informeret om, at de skulle styre 
projektet, blev de alligevel overrasket over det i situationen: 
 

… indtil vi blev enige om, at det var os der skulle tage nogle beslutninger, hvor vi egentlig 
tidligere skulle have en lærer med. Skønt de fortalte os jo egentlig, at det er jo jer, der styrer det 
her, vi er med som back up.  
Jeg synes, at det gik længe, inden vi fik denne her ejerfornemmelse over projektet.  
Ja men så skete der også noget.  

 
Vi ventede: Er den nu fin nok til at vi kan sende den i trykken? Vi var alle sammen enige om, at 
den var fin nok, men vi manglede ligesom at få besked fra oven, men det fik vi aldrig, så var det 
vi besluttede, at så trykker vi den og fik lavet visitkortene og fik det hængt op, så skete der 
ligesom noget. 
Det samme med vagtplanen, jeg troede jo, det var  underviserne, der lavede den men så gik det 
op for mig, at det var os der skulle finde ud af det. (Studerende, interview 1) 

  
Jeg kan se ud fra interviewet med de studerende, at de blev lidt overraskede over hvor meget de 
selv skulle stå for og have ansvar for. Det havde vi faktisk drøfte og havde besluttet at de netop 
skulle være selvstyrende som vi har beskrevet i oplægget. Til trods for at jeg synes at vi har 
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beskrevet dette, er det slet ikke det billede de studerende har når vi begynder.  Nå de f.eks. siger 
at vi troede underviserne, der lavede vagtplanen. Det står faktisk i projektbeskrivelsen at det gør 
de studerende selv. 
 
Det er ikke kun en intellektuel proces, at de studerende bliver projektdeltagere? 

 
Nej det er holdningsmæssigt mere end at se hvad der ligger i projektbeskrivelsen .  
(Underviser, interview 1) 

 
Citaterne demonstrerer klart, at det ikke er en kognitiv erkendelsesmæssig proces for de studerende, 
at blive projektdeltagere. Det handler om de to andre dimensioner i Illeris tidligere definerede 
læringsbegreb: Den psykodynamiske eller følelses- og holdningsmæssige dimension bliver 
illustreret ved, at de studerende skal ”turde” at tage beslutningerne og holdningsmæssig være villig 
til at tage ejerskabet over projektet. Den socialt samfundsmæssige dimension bliver beskrevet ved 
det rolleskift, de studerende tager ved at flytte sig fra relationen studerende-underviser til relationen 
projektdeltager-projektdeltager. Dette skift i perspektiv kan selvsagt ikke være fuldstændigt, 
grundet at projektet er tænkt i en læringssituation. 
 
Efterfølgende gik det stærkt: de studerende var aktive i at præsentere ”Frivillig åben rådgivning” 
både over for offentligheden i form af interviews, over for de  frivillige foreninger på Vindrosen i 
form af oplæg og dialog samt overfor de studerende på Socialrådgiveruddannelsen i form af oplæg.  
 

… de tager mere og mere styring. De har taget beslutning, der har lagt noget ind på konferencen 
og har spurgt om der nogle der havde kommentarer og hvis ikke er de gået i gang med næste del 
af processen og trykket plakater og visitkort m.v. De er meget handlingsorienterede 
Nu ved de f.eks. at de selv har ansvaret for fordeling af vagterne. Vi møder bare op og nogle 
gange spørger vi bare hvem, der kommer. Det er meget tydeligt, at de har opdaget, at de er 
aktører og har nogle ansvarsområder. (Underviser, interview 1) 

 
Informationen til 4. semester kørte de helt selv. Det var helt klart, at de prioriterede ikke kun at 
informere om rådgivningen, de prioriterede at informere om projektet, det med at være deltager 
i en projekt.  
Der er sket en ændring fra den gang vi skulle informere om projektet i tv, der var stor modstand, 
der var næsten ingen, der meldte sig. Nu lægger vi det bare ind på konferencen: Hvem af jer gør 
det. Så snakker de selv sammen om, hvem der kan og hvem der ikke kan.  Ingen dårlige 
undskyldninger. Som vi hører i den daglige undervisning. Dem har vi ingen af. Der er ingen brok 
overhovedet.(Underviser, interview 1) 

 
Teamorganiseringen 
 
De studerende har i hele perioden arbejdet tæt sammen i et team i forhold til projektet. Dette 
samarbejde er en af de helt store gevinster ifølge de studerende: 
 

Vi har jo fået en kæmpeindsigt i, hvordan et team arbejder sammen. Vi har fået indsigt i de der 
roller og rollefordeling. I starten ser man lige hinanden an og hvem gør hvad, men ret hurtigt 
fandt vi jo egentlig ud af, hvem har hvilke styrker og svagheder og får arbejdet fordelt. Hvad 
sker der helt nede fra bunden af. Hvordan griber man sådan et projekt an.  
(Studerende, interview 1) 
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De studerende har ikke blot opnået færdigheder i teamarbejde, teamet har også fungeret som et trygt 
læringsmiljø, der har fået betydning udover den frivillige åbne rådgivning:  

Dette forum har gjort, at jeg har turdet at sige min mening og bidrage til diskussionen.  
Man bliver bedre til at fortælle, hvordan man gerne vil have det. Det er blevet lettere for mig at 
sige, at jeg gerne vil have, vi har en klar rolle fordeling. Det er blevet lettere at sige hvor man 
står, hvad man har brug for og at sige fra.  

 
Vi er utrolig gode til at lytte til hinanden, når vi sidder i det her forum. Det er også noget, jeg 
har savnet utroligt meget i uddannelsen og som først er dukket op her.  

 
Et læringsmiljø? 

 
Ja. På tværs af semestrene.  
Der er en eller anden stiltiende aftale om accept og respekt af hinanden uden, at vi har i tale sat 
det.  
Vi er lige - vore organisationsform er bare flad.  
Uden konkurrence. Det er lige nøjagtig det den er. Det er så vigtigt. 
(Studerende, interview 2) 

 
Det forum vi er i her. Det betyder altså utroligt meget, når du skal  lære. Det betyder noget, at 
man er trygge ved hinanden. Det betyder noget, at alle har en mening og at den kommer frem. 
Når meninger ikke kommer på bordet eller holdninger eller alt hvad der skal siges ikke kommer 
frem, så er læringen altså ikke så stor. Det er den ikke. Det miljø vi har i gruppen, det er det, jeg 
skal ud og lede efter på min fremtidige arbejdsplads, det er det, jeg vil gå efter.  
(Studerende, interview 2) 

 
De studerende har lært at arbejde i team, men teamet har betydet mere end det. Teamet har som 
læringsmiljø givet de studerende en ballast som studerende generelt og et tilhørssted, som de har 
savnet i uddannelsen.  
 
 
Målene for pilotprojektet 
 
Det første mål for pilotprojektet er: ”At undersøge, udvikle, og afprøve en model for ”Frivillig 
åben rådgivning i praksis”, herunder afdække hvilke problemtyper hjælpsøgende borgere kommer 
med.”  
 
Projektet har i den planlæggende fase samt via de to studieture til henholdsvis København og Århus 
undersøgt og udviklet en model for organiseringen af ”Frivillig åben rådgivning i praksis”. 
Organiseringen her forstået som den fysiske placering af rådgivningen på og i samarbejde med 
Vindrosen, organisering af de studerendes indsats i rådgivning, sparring og supervision samt at der 
deltager to studerende i alle tre faser. I modellen for ”Frivillig åben rådgivning i praksis” ligger 
ligeledes, at projektet har undersøgt og udviklet rådgivningens indhold her opgjort som 
rådgivningen placeret i forhold til sagsbehandling på den ene side og en bisidderfunktion på den 
anden side. Her ligger også arbejdet med de juridiske problemstillinger i forhold til sociale 
problemer. I projektperioden er modellen for ”Frivillig åben rådgivning i praksis” afprøvet og 
udviklet. 

 19 



Det andet mål for pilotprojektet er: ”At undersøge hvilke rådgivningsområder, de studerende 
mener, at de kan magte med den tilbudte undervisning og supervision. Herunder afsøge 
grænsefladen mellem rådgiver og bisidderfunktion.” 
 
Problematikken er svært at undersøge da rådgivningen, sparringen og supervisionen i 
projektperioden har haft som mål at give de studerendes træning og færdigheder som rådgivere og 
derfor efterfølgende udvide de studerendes opfattelse af, hvad de kan magte. Både undervisere og 
studerende beretter også, at de studerendes personlige indre grænser for, hvordan de kan indgå i 
rådgivningen, har udvidet sig. 
De studerende har arbejdet med problematikken både i undervisningen og supervisionen. På det 
faglige plan har de arbejdet med problematikken forhold til, hvornår de henviser de 
rådgivningssøgende til andre instanser f.eks. retshjælp eller andre foreningers sorggrupper. På det 
personligt faglige plan har de arbejdet med problematikken i forhold til f.eks. psykisk syge, hvor de 
er stødt på grænsen for, hvad de kunne magte men også var i stand til at fokusere på at passe på 
hinanden og den psykisk syge.  
Hvad de studerende mener at kunne magte er altså en dynamisk faktor som hele tiden vil blive 
udfordret – også af omgivelserne. Målgruppen for rådgivningen har i sagens natur ikke været ligetil 
at afstemme med omgivelserne hverken i forhold til Vindrosen og de rådgivningssøgende generelt, 
hvilket kan illustreres med de studerendes oplevelser af den manglende viden om, hvad en 
socialrådgiver laver og de mange juridiske henvendelser.  
 
Et tredje projektmål er: ”At undersøge under hvilken form en ”Frivillig åben rådgivning i praksis” 
kan implementeres organisatorisk og økonomisk under CVU-Vest, socialrådgiveruddannelsen.” Der 
bliver i projektbeskrivelsen peget på to problematiske områder – dels er den valgfri fordybelse 
placeret i en begrænset del af et semester, og dels må de nuværende undervisningsmæssige 
ressourcer til et emne under studieaktiviteten valgfri fordybelse anses for utilstrækkelige for  
”Frivillig åben rådgivning i praksis”. 
Problemet, med at den valgfri fordybelse er placeret i en begrænset del at et semester, er løst med at 
de studerende forpligtiger sig til et deltage i en længere periode. Ressourceproblematikken er løst 
ved at tilføre ”Frivillig åben rådgivning i praksis” flere ressourcer.  
 
 
Et fjerde mål er: ”At inddrage de studerendes, undervisernes og Vindrosens (foreningernes) 
perspektiv i udviklingen af en frivillig åben rådgivning i praksis.” 
 
Arbejdet med at beskrive de studerende og undervisernes perspektiv i udviklingen af rådgivningen 
er beskrevet tidligere. Vindrosens perspektiv er inddraget via Partnerskabsaftalen mellem 
Vindrosens bestyrelse og Socialrådgiveruddannelsen 5 og via den styregruppe og det A-team, som 
er nedsat som en udmøntning af partnerskabsaftalen. Vindrosens bestyrelse indgår med to 
medlemmer i styregruppen. Denne evaluering er en del af udviklingen af dette perspektiv. 
 
Undervejs i forløbet mødtes repræsentanter fra to af de frivillige foreninger på Vindrosen med 
repræsentanter fra ”Frivillig åben rådgivning i praksis” De frivillige foreninger mødtes ligeledes 
med rådgivningen på netværksdagen.  
Repræsentanter for de to foreninger, der deltog i evalueringen, gav udtryk for, at de havde få 

5 Partnerskabsaftale mellem Vindrosen – De frivilliges hus i Esbjerg og CVU-Vest, socialrådgiveruddannelsen. CVU 
Vest har i evalueringsperioden skiftet navn til University College Vest (UC Vest) Aftalen er tilgængelig på konferencen 
på Socialrådgiveruddannelsen. 
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erfaringer med ”Frivillig åben rådgivning i praksis” og et mangelfuldt kendskab til denne. De 
savnede møder, hvor foreningerne mødes. 
 
Et femte mål er: ”At imødekomme den efterspørgsel, der er fra borgerne i Esbjerg Kommune i 
forhold til en frivillig åben rådgivning på det sociale område.” 
Efterspørgslen efter ”Frivillig åben rådgivning i praksis” kan gøres op både kvantitativt og 
kvalitativt.  
 
Kvantitativt har efterspørgslen fra den 6. november 2007 til den 28. januar 2008 været 18 
henvendelser. Fra perioden den 12 februar til 29. april er opgjort 10 henvendelser. Antallet af 
henvendelser har altså ikke voldsom stort. Det er også erfaringerne fra de to frivillige 
organisationer, der deltog i evalueringen, samt de tilsvarende rådgivninger i København og Århus, 
at efterspørgslen er begrænset og at det til stadighed er nødvendigt med et pr – arbejde for 
rådgivningen.  
På den positive side viser 18 henvendelser over en tremåneders periode for et nystartet projekt, at 
der er et behov for denne rådgivning. Man kan diskutere om der også er et latent behov for 
rådgivning. Erfaringer fra både Esbjerg, Århus og København viser, at når rådgivningen bliver 
eksponeret, stiger antallet af henvendelser.  
 
En kvalitativ vurdering, af om borgerne i Esbjerg Kommune får imødekommet deres efterspørgsel, 
går på indholdet i rådgivningen: om rådgivningens indhold svarer, til det borgerne efterspørger. Det 
er svært at gøre op. Borgernes konkrete efterspørgsel efter rådgivning fra ”Frivillig åben rådgivning 
i praksis” har været meget forskelligartet lige fra kompliceret juridisk lovgivning til udlevering af 
blanketter - over psykisk syge med sorgmæssige og erhvervsmæssige problemer til klienter, der har 
følt sig fastlåst i det sociale system.  
De studerendes og undervisernes ambition om at gå bag de formelle henvendelsesårsager og efter 
andre problematikker viser også flertydigheden i en kvalitativ vurdering af rådgivningen.  
Selvevalueringsskemaerne beder de studerende vurdere om den rådgivningssøgende virkede tilfreds 
med samtalen og om de selv var tilfredse med samtalen. I femten af de 18 skemaer er de studerende 
tilfredse med samtalen og vurderer, at den rådgivningssøgende også er tilfreds. De sidste tre er ikke 
entydigt negative: i et tilfælde ville den rådgivningssøgende komme igen, i et andet tilfælde var den 
rådgivningssøgende tilfreds men den studerende utilfreds.  
Hverken de to frivillige foreninger eller sekretariatet på Vindrosen har mødt nogen kritik af 
rådgivningen i perioden november til januar. De to frivillige organisationer, der har mødt et 
begrænset antal af de rådgivningssøgende senere, har ikke stødt på nogen kritik af rådgivningen 
overhovedet.  
Sekretariatet havde stødt på kritik af  ”Frivillig åben rådgivning i praksis” af det nye hold 
studerende, et eksempel på kritikken var at udbyttet af den juridiske rådgivning var for dårligt og at 
rådgivningssøgende ikke var blevet behandlet ordentligt. Sekretariatet gav også eksempler på at de 
rådgivningssøgende havde været tilfredse og har vendt tilbage til ”Frivillig åben rådgivning i 
praksis” efter at have modtaget hjælp fra andre dele af huset. (Interview med Vindrosen og 2 
foreninger) 
 
I forhold til det almindelige samarbejde gav både repræsentanterne for de frivillige foreninger og 
sekretariatet udtryk for, at kendskabet til rådgiverne fra Frivillig Rådgivning var mangelfuldt. Der 
var stor tilfredshed med de møder der tidligere var blevet afholdt. Foreningerne  vægter de fælles 
møder, hvor man kan samarbejde og lære hinanden at kende, men disse ikke blevet afholdt det 
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sidste halve år. En af grundene til dette er, at ledelsen af Vindrosen har været igennem en 
omskiftelig periode.  
 
En repræsentant for sekretariatet gav udtryk for at forholdet til rådgiverne fra Frivillig Rådgivning 
har ændret sig. De havde en bedre dialog med de studerende, der var med til at starte Frivillig 
Rådgivning. Denne kontakt har ændret sig. De nye studerende kommer ikke ind og snakker og 
nogle gange er man i tvivl, om de er kommet eller ej. Kommunikationen er ikke optimal. De 
studerende er heller ikke blevet introduceret til Vindrosen og husets måde at gøre tingene på. En del 
af formålet med projektet (Frivillig Rådgivning) er, at de studerende skal lære huset og de andre 
foreninger at kende, hvilket ikke er sket. Det manglende kendskab bevirker, at man bliver mere 
betænkelig ved at sende rådgivningssøgende ind til ”Frivillig Rådgivning”, når man er usikker på, 
hvad disse står for. 
 
Sammenfattende er konklusionen, at de studerende i pilotprojektperioden har imødekommet den 
efterspørgsel, der var fra borgerne i Esbjerg Kommune både kvantitativt og kvalitativt. Kritikken af 
enkelte rådgivninger fra en senere periode viser, at her er et fokuspunkt for det videre samarbejde, 
sådan at kritikken formidlet af sekretariatet umiddelbart kan præsenteres for styregruppe eller A-
team og føres tilbage til supervisionen. 
 
 
 
 
Konklusion 
 
Pilotprojektet ”Frivillig åben rådgivning i praksis” har været en succes. På praktisk talt alle 
evalueringstemaer har evalueringen været positiv. 
 
Indholdet i denne evalueringsrapport er opdelt i fire hoveddele: 
 

1. De studerendes læring i forhold til selve rådgivningen 
2. De studerendes læring af rådgivningen 
3. De studerendes læring i forhold til projektdeltagelsen 
4. Evalueringen af målene for pilotprojektet 

 
Evalueringen af de studerendes læring i forhold til rådgivningen og de studerendes læring i forhold 
til projektdeltagelsen er klart den mest positive. Det er i forhold til disse temaer, interview-
personerne er mest optagede, kommer med de tydeligste tilbagemeldinger, har de fleste eksempler, 
der er her de klart formulerer og giver eksempler på den største progression i læringen. Det er også 
her, at pilotprojektet har lagt den største vægt og de fleste aktiviteter.  
De studerendes læring i forhold til selve rådgivningen har fokus på de studerende selv i relationen 
med den rådgivningssøgende, hvilket naturligt nok optager de studerende. Ligesom der i 
organiseringen af undervisningssituationen er gået i dybden med denne læring via rådgivningen og 
den efterfølgende sparring og supervision. 
 
De studerendes læring i forhold til projektdeltagelsen har for det første haft fokus på de studerendes 
relationer til hinanden, hvilket har givet de studerende et læringsmiljø, som de ikke har fået andre 
steder i uddannelsen. For det andet har fokus været på de studerendes rolle som studerende. De 
studerendes rolle som projektdeltagere har givet dem selvstændighed og autonomi.  
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De studerendes læring af rådgivningen, dvs. indsigt i sociale problemer og mulighed for at 
reflektere og diskutere problemstillinger inden for det sociale område, har være en sidegevinst fra 
rådgivningen. De studerende har ikke skullet hverken gå i dybden eller vise selvstændighed i 
forhold til dette tema på samme måde som de to førstnævnte temaer. 
 
Det sidste tema: Evalueringen af målene for pilotprojektet har en anden karakter. En stor del af 
disse mål er af organisatorisk karakter. Målet: At inddrage de studerende, undervisernes og 
Vindrosens (foreningernes) perspektiv i udviklingen af en frivillig åben rådgivning i praksis. Her er 
det nok inddragelsen af og samarbejdet med Vindrosens og de frivillige foreninger, hvor 
mulighederne for forbedring er størst. 
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