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1. Indledning og problemfelt
”Mind the gap” refererer i denne opgave til vejledningens grunddilemma mellem på den ene
side at skulle tilgodese individets behov og på den anden side samfundets behov.
Jeg undrer mig over det ansvar, som individet/studerende tillægges i forhold til den situation,
han/hun befinder sig i og opfatter til dels den individualisering og udpegning af særlige
grupper med særlige behov til følge, som en problemforskydning, der i værste fald blot
fastholder individet i de selv samme sociale problemstillinger, som den søger at ændre1. Det
synes derfor nærliggende at spørge om vejledning alene skal fokusere på at tilpasse
individerne til de aktuelle strukturelle rammer, de uddanner sig og studerer inden for? Eller
har Thomsen måske ret, når hun skriver, at vejledningen på den måde ”(…) bidrager til
individualisering af problematikker, som bedre kan løses ved at kigge på, hvordan
problemstillingerne ikke bare er problemer for den enkelte, men forbinder sig til strukturelle
betingelser, som må bearbejdes og ændres.”2
Individualiseringstendensen i uddannelserne synes uomgængelig3 og derfor kan vejledning i
fællesskaber og gruppevejledning ses som en oplagt modvægt til dette. Jeg problematiserer i
nærværende opgave, at studerende næsten udelukkende, bliver mødt af en vejledning, der
indirekte bekræfter deres forestilling om, at de er alene og særlige. Individuel vejledning er
hensigtsmæssig i mange sammenhænge, men når det gælder styrkelse af netværk og
fællesskab med andre mennesker, virker det uhensigtsmæssigt at vejledningen skal foregå
individuelt. Jv. FUE’s etiske principper (FUE 2006) er vejledning netop så meget andet.
Vejledning som pædagogisk intervention er et felt, som er i stadig udvikling og i Danmark er
denne udvikling aktuelt på vej mod tilgange og metoder, der inddrager gruppen og
fællesskabet - ’the collective turn’, som Thomsen (2013) betegner det.
Mit interesse er hvordan vejledning kan være med til at af-individualisere og almengøre, samt
skabe fællesskab og empowerment hos studerende. Og som Askheim skriver, ”Skal
empowerment fremstå som nogenlunde seriøst, må arbejdet med individuelle og strukturelle
1

Thomsen 2009:203
Ibid
3
Ibid, Harck 2006, Illeris et al 2009, Jørgensen 2012
2
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forhold gå hånd i hånd – aktør og struktur hænger sammen”4. Så hvordan kan vejledning støtte
de studerendes kollektive refleksion og handling i forhold til individuelle og strukturelle
barrierer for trivsel og gennemførelse af deres uddannelse? I denne opgave retter jeg derfor
min opmærksomhed mod en mere strukturkritisk og kollektiv vejledning, som kan bidrage til
af‐individualisering og styrkelse af vejledningssøgendes muligheder for samhandling og
forbedringer af de strukturelle uddannelses‐ og studievilkår og vil søge at belyse følgende
hovedspørgsmål:

1.1

Problemformulering

Hvordan kan vejledning, funderet i en empowerment-tilgang, støtte studerendes
kollektive refleksion og handling i forhold til individuelle og strukturelle barrierer for
trivsel og gennemførelse af deres uddannelse?
Hvilke dilemmaer og diskussioner kan empowerment tilgangen forventes at medføre?

1.2

Begrebsafklaring

Empowerment
Empowerment begrebet har mange udlægninger5. Den tilgang, jeg anvender i denne opgave,
er samfundskritisk empowerment, der fokuserer på individuel og kollektiv bevidstgørelse
med henblik på at underprivilegerede6 får indsigt og styrke til at handle inden for det
eksisterende samfund/system, men også at ændre på grundlæggende strukturelle
ulighedsskabende præmisser7.
Kollektiv refleksion
Kollektiv refleksion henviser til, at det er refleksion i en gruppevejledningssammenhæng. I
moderne forståelse af læring og uddannelse8 har refleksion en central placering i forståelse af
læring og uddannelse, og refleksion kan betragtes som ”den altovervejende interventionsform
i vejledningspraksis”9
4

Askheim og Starrin 2007:45
Se bl.a. Askheim 2008, for uddybet beskrivelse af forskellige empowerment-retninger
6
I denne opgave bruger jeg betegnelsen ”underpriviligerede” om individer og grupper, der i en specifik relation har
færre ressourcer og mindre magt end andre i relationen.
7
Andersen og Larsen 2010
8
Illeris 2006
9
Callesen og Thomsen 2006:106, i Skovhus 2013:19
5
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Kollektiv organisering af vejledning – herunder gruppevejledning - kan bidrage til
italesættelse af strukturelle forholds betydning for de problematikker, som er i centrum for
vejledningen.
Individuelle barrierer
Med begrebet individuelle barrierer for trivsel og gennemførelse, mener jeg den studerendes
eventuelle personlige psykologiske udfordringer.
Strukturelle barrierer
Strukturelle barrierer er de barrierer der er for trivsel og gennemførelse, der ikke kan
henføres til den studerendes eventuelle personlige psykologiske udfordringer. Dvs. begrebet
kan dække over problematiske diskurser i samfundet, om fx diagnoser, eget ansvar for læring
og institutionelle forhold på uddannelsen, som fx uddannelse til arbejdsløshed og praktik
uden professionsuddannet praktikvejleder på praktiksteder, samt politiske tiltag som fx
fremdriftsreform, neddimentionering og lovgivning.
Trivsel
Trivsel omfatter alment velbefindende, glæde ved tilværelsen, selvtillid og følelsen af at leve
et godt liv. Sårbarhed er modsætningen til trivsel.
1.3 Opgavens fremgangsmåde og den røde tråd
Med henblik på besvarelse af problemformulering vil jeg fokusere denne opgave omkring
kollektiv vejledning på baggrund af en mere strukturkritisk og kollektiv vejledning, som kan
bidrage til af-individualisering og vejledningssøgendes muligheder for samhandling for
forbedring af de strukturelle uddannelses- og studievilkår. Grundet opgavens begrænsede
omfang har jeg valgt at lægge hovedvægten på den teoretiske del. Løbende vil jeg dog veksle
mellem empiri og teori i opgaven, for at fremhæve teoriens relation til virkeligheden i praksis.
I kapitel 2,3 og 4 vil jeg trække eksempler af empiri ind i form af observationer fra min case.
Det vil jeg gøre ved at fokusere på grundlæggende temaer som almengørelse, agency og
efficacy i gruppevejledningen. I afsnit 5 vil jeg lave en opsamling af empiri i forhold til den
anvendte teori.
I kapitel 2 redegør jeg for mit syn på vejledningens formål og herunder hvilke opgaver og
ansvar man som vejleder må påtage sig i dette perspektiv. Hertil inddrager jeg vejlednings4
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teoretikere som Watts, Plant og Sultana, som anser vejledning for en socio-politisk handling.
På baggrund heraf vil jeg argumentere for mit videnskabsteoretiske afsæt i det kritiske
perspektiv og uddybe mit syn på vejledning som institutionelt arrangement10.
Videnskabsteoretisk anlægger jeg et altså et socialkonstruktivistisk perspektiv hvor det
hævdes at den enkeltes virkelighed konstrueres i den kommunikative relation med andre. Det
videnskabsteoretiske fundament for det kritiske perspektiv er dialektisk materialisme, der
giver mulighed for opmærksomhed på en mere strukturkritisk og kollektiv vejledning, som
kan bidrage til af-individualisering og styrkelse af den vejledtes muligheder for samhandling
og forbedring af de strukturelle uddannelses- og studievilkår.
Kapitel 3 omhandler et kritisk blik på den prioriterede vejledning, som fx SPS, som er
strukturelt betinget og dels individualiserer problematikkerne og i værste fald
stigmatiserer11.
Som teoretiske bidrag til empowerment vejledning, vil jeg i kapitel 4 komme ind på
empowerment-teorien, om almengørelsesbegrebet, samt agency- og efficacy-begreberne i
social-kognitiv teori. Disse greb vil jeg anvende i analysen, fordi de beskriver forskellige
faktorer, der har betydning for menneskers tro på sig selv og håndtering af psykologiske
udfordringer.
Når jeg anvender begrebet ”gruppevejledning” lægger jeg mig op ad bl.a. Harck (2004),
Westergaard (2012), Løve (2007) og Borgen (1998), men da disse ikke inddrager
betydningen af samfundsmæssige betingelser, inddrager jeg desuden Thomsen (2009) og
Krøjer & Hütters (2009) blik for strukturelle forholds betydning i forhold til at overskride
individualisering af problemer.
I kapitel 6 diskuterer jeg dilemmaer og udfordringer i forhold til mit vejledningssyn og
implementering af dette. Slutteligt sammenfattes, konkluderes og perspektiveres i kapitel 7.
Som metode vil jeg i min forståelse og fortolkning af teksterne anvende en hermeneutisk
tilgang (Jacobsen m. fl.). Min metode vil mao. være eklektisk.
1.4

Afgrænsning

Konkret placerer jeg mit arbejde med empowerment-tilgangen i en kontekst af gennemførelsesvejledning inden for professionsbacheloruddannelse i UCC Nord12, under det vi kalder
10
11

Thomsen 2009, kap. 3
Valgreen 2013
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”særlig vejledning”, herunder studerende der modtager socialpædagogisk støtte (SPS) (bilag
0). Det har jeg valgt fordi mængden af SPS-sager grundet psykiske funktionsnedsættelser er
stadig tiltagende13 og ressourcekrævende (bilag 6), i særdeleshed på psykomotorikuddannelsen (bilag 1 og 2). Det betyder at frafald og gennemførelsesgrundlag og -tid, alt andet
lige, er tiltagende udfordret, ud over de generelle frafaldsproblemer der er på uddannelser14.
Fokus i denne opgave er underpriviligerede studerende, eksemplificeret med studerende på
SPS med psykiske funktionsnedsættelser, dels fordi det er en gruppe der er i vækst og, alt
andet lige, udgør en større risiko for øget frafald, dels fordi denne gruppe oftest tilbydes
individuel vejledning, der fastholder tendensen til at individualisere de problematikker de
henvender sig med. Desuden har jeg erfaringer med, at denne gruppe gennem fokus på fælles
refleksion, kan synliggøre mange strukturelle barrierer for deltagelse og trivsel på studiet og
byde ind med særligt mange forbedringer af strukturelle forhold på studiet, til gavn for alle
studerende. Det er altså ikke den specifikke psykiske funktionsnedsættelse jeg dykker ned i
opgaven, men hvordan kollektiv refleksion i sådanne grupper af underpriviligerede kan
fremme italesættelse af strukturelle forholds betydning for studiebarrierer og trivsel, samt
handling på dette.
Jeg fokuserer i opgaven på vejledning som støtter kollektiv refleksion og handling i forhold til
den enkeltes udvikling, såvel som i forhold til de strukturelle rammer. Det er altså ikke på
bekostning af den individuelle vejledning, men for at fremhæve argumentationen for fremme
af en bedre balance mellem det individuelle og det kollektive fokus for vejledningsarbejdet –
og vælge metode efter hvad der er relevant for den problematik og mål der er med vejledning.
Jeg vil inddrage empiri i form af observationer, fra et gruppevejledningsforløb jeg havde med
studerende med ADHD15.
1.5 Casebeskrivelse
Et gruppevejledningsforløb for studerende på SPS. Alle er diagnosticerede med ADHD.
Gruppen kaldte jeg "Gruppen for kognitive udfordringer"16 (GKU) og den bestod af 5
12

UCC Nord, består af professionsbacheloruddannelserne; pædagog-, sygeplejerske-, fysioterapi- og psykomotorik
uddannelsen.
13
Studerende på videregående udd. der modtager SPS er fx steget fra 126 i 2008 til 730 i 2013
14
De 3 hyppigste begrundelser for frafald generelt er; fortrudt valg af uddannelse ca. 32% og personlige forhold 24%,
manglende studieaktiviet 11%
15
En opmærksomhedsforstyrrelse, der påvirker de eksekutive funktioner
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studerende, 2 mænd og 3 kvinder i alderen 25 – 35 år, og jeg som gruppevejleder/facilitator.
Gruppen forløb over 5 gange a 1½ time, én gang ugentligt, samt en opfølgende gang 2
måneder efter (bilag 3). Første gang var formålet at konstituere gruppen – præsentation af
hinanden og den enkeltes udfordringer i forbindelse med studiet. Gruppen laver en fælles
oversigt over tematikke de finder meningsfulde at drøfte i forløbet (bilag 4). Hver gang har en
fast struktur hvor der følges op på målsætning og dagens tema drøftes i gruppen og der
rundes af med at sætte mål for kommende uge osv. Gruppens sammensætning skabte en god
dynamik grundet diversitet mht. køn, alder, erfaringer med diagnosen og studiet og livet – og
homogenitet – alle har ADHD og er studerende i UCC. 3 af deltagerne har jeg samtidigt i
individuelt vejledningsforløb.
Formålet med gruppevejledningsforløbet var først og fremmest at støtte den enkelte og
gruppen, i at takle studiet bedst muligt på trods af ADHD. Desuden var det formålet, at styrke
den enkeltes og gruppens empowerment gennem fælles refleksion og handling. Det lykkedes
ifølge gruppens evaluering, men spørgsmålet er hvor meget de blev udfordret til faktisk at
ændre noget eller om gruppen primært fungerede som et helle for dem. Som vejleder
oplevede jeg mange dilemmaer bl.a. i forhold til hvordan jeg som vejleder balancere mellem at
vise omsorg, støtte og forståelse på den ene side og bidrage til eksplicit fokus på strukturelle
forhold og mulighederne for at forholde sig kritisk og ændre på disse forhold, på den anden
side, og samtidigt holde mig indenfor rammen af vejledning, UCCs/samfundets behov.

2. Vejledningens samfundsmæssige baggrund og formål
Faglige og politiske diskussioner og forhandlinger bevirker at det dominerende syn på
vejledning jo skifter over tid og sted17. Som en del af argumentationen for mit eget
vejledningssyn, vil jeg her redegøre for forskellige fortolkningsmuligheder af
vejledningsfænomenet.

16

Navnet på gruppen var et bevidst valg fra min side, da det i virkeligheden er de kognitive udfordringer den enkelte
har, som vi ser på og ikke på diagnosen som sådan. Desuden for at undgå stigmatisering. Gruppemedlemmerne
samlede jeg ud fra de individuelle forløb jeg i forvejen havde, så tilbuddet er ikke åbnet op for alle i hele UCC, da det
skulle fungere som en slags pilotprojekt.
17
Plant 1996:13
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2.1 Vejledning kan ses som en socio-politisk handling
I Danmark har vejledere tradition for at arbejde eklektisk med de vejledningsfaglige teorier og
metoder afhængig af hvad man finder vil være gavnligt for den enkelte vejledningssøgende.
Der synes dog at være en vis sammenhæng i de teorier og metoder, den enkelte vejleder
finder relevant at arbejde med og vejlederens grundlæggende menneske- og samfundssyn,
samt holdning til vejledningsgerningen. A. G. Watts18 har identificeret fire socio-politiske
ideologier i vejledning19:

Samfund

Individ

______________________________________________________________________________________________________________________
Forandring af status quo 1. Det radikale synspunkt

2. Det progressive synspunkt

Vejledning som instrument for social
Vejledning som instrument for
og samfundsmæssig forandring
individuel forandring
______________________________________________________________________________________________________________________
Accept af status quo
3. Det konservative synspunkt
4. Det liberale synspunkt:
Vejledning som instrument for social
kontrol

Vejledning som ikke-dirigerende
(sparring)

Plant, vejledningsforsker ved Danmarks Pædagogiske Universitet, skriver at danske vejledere
placerer sig i alle fire felter, men sjældent i det radikale synspunkt: vejledning som instrument
for social og samfundsmæssig forandring.20
Som vejleder synes det at være vigtigt at være bevidst om sit socio-politiske udgangspunkt, så
man er i stand til at forholde sig kritisk til de metoder man anvender og vurdere om de
problemer man ønsker at løse, hænger sammen med den måde man mener de er skabt på. Fx
er det ikke usædvanligt at et strukturelt problem som studieudfordringer hos studerende med
psykiske funktionsnedsættelser, søges løst udelukkende ved hjælp af individuel vejledning i
studiestrategi og –teknikker, altså metoder, som tager udgangspunkt i, at individet selv skal
bære ansvaret for sit problem og løse det ved at forandre sig. Der er ingen undervisning eller
vejledning i hvilke strukturproblemer der også er årsag til de aktuelle studieproblemer, og
således bliver et kollektivt problem individualiseret. Desuden er det vigtigt for, at kunne
18

A. G. Watts er en anerkendt vejledningsteoretiker, som bl.a. rådgiver for OECD og andre internationale institutioner
der beskæftiger sig med vejledning.
19
Poulsen 2013. Power Point fra DUEK-modulet Vejledning og vejleder, forår 2013.
20
Plant 1996:13
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argumentere overfor studerende, kollegaer og ledelse for, hvorfor den tilgang man vælger,
giver mening og har perspektiv.

2.2 Mit afsæt som vejleder
Mit syn på individ, samfund og vejledning, og forholdet her imellem, har afsæt i et socialkonstruktionistisk og et kritisk perspektiv. Det kritiske perspektiv er en overordnet
betegnelse for forskellige retninger, som forholder sig kritisk til det kapitalistiske samfunds
funktionsmåde og opbygning21. Fx ulighedens reproduktion, som bl.a. opretholdes gennem
uddannelsessystemet som social sorteringsmekanisme.
Sultana (2014) argumenterer for at al vejledning grundlæggende bør forpligtes på at fremme
social retfærdighed22, hvilket er en grundlæggende værdi jeg tilslutter mig. Trods den
herskende politiske kynisme, der kendetegner det 21. århundrede, så ser vi samtidig en
konstant og vedholdende søgen efter større frihed fra forskellige former for dominerende og
udnyttende relationer23, som fx det arabiske forår, demontering af apartheid, Brinkmanns
udgivelse af bogen ”Stå fast – et opgør med tidens udviklingstrang” som netop nu topper på de
fleste faglitterære bestsellerlister24, og Xinxin Ren Gudbjörnssons artikel i politiken 23.11.14
”Kære lærere, sig dog kollektiv op i stedet for at melde jer syge” osv. Sultana argumenterer for
at en øget opmærksomhed på ens socio-politiske ideologi som vejleder, kan hjælpe os til
bedre, at realisere de frigørende potentialer i vejledning af fx studerende.
Empowerment er baseret på kritisk teori, hvor perspektivet er, at samfundet er præget af
uligheder, konflikter og tvang - og konflikter håndteres gennem kamp. Magt/afmagt er
centrale begreber, der er afhængige af individets samfundsmæssige placering. Det
videnskabsteoretiske perspektiv er dialektisk materialisme, hvor den materielle dimension
handler om, at samspillet mellem mennesker og mellem mennesker og strukturelle og
materielle betingelser (den sociale væren), bestemmer den bevidste væren – vores tanker og
følelser – og ikke omvendt. Individet er indlejret i samfundet og vores følelser, tanker og
handlinger, samt sociale relationer, udvikles på baggrund af de samfundsmæssige betingelser,
vores liv udspiller sig i – disse anses dog ikke for hverken statiske eller determinerende. Dvs.
21

Andersen, Brok og Mathiasen 2000:41
Sultana, Euro-Mediterranean Center for Educational Research, University of Malta, 2014
23
Ibid
24
Forsker forum, november 2014:6, nr. 279
22
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at betingelserne udgør både begrænsninger og muligheder for den enkeltes udfoldelse og
derfor kan den enkelte også deltage i at forandre og udvikle sine livsbetingelser25.
Thomsen argumenterer for, at vi alle er indlejrede i ”den totalsamfundsmæssige livsopretholdelsesproces”, som vejledningen også er en del af:
”Dette betyder, at de problematikker, der tages fat på i vejledningspraksis, (…) ikke kan forstås
og analyseres som individuel praksis, hvor den enkelte har et problem i forhold til egen
livsførelse. Det, der opleves og beskrives som den enkeltes problem, må derfor forstås som et
delelement i den fælles og samfundsmæssige livsopretholdelse”26.
I denne forståelse er individ og samfund uadskillelige – gensidigt påvirkelige og konfliktfyldte
– og det indebærer en problematisering af vejledningens grunddilemma - at vejleder både
skal varetage individets og samfundets interesser. Vejledning må derfor både være et
spørgsmål om hjælp til vejledningssøgende til at ”vende blikket indad” såvel som det at skabe
mulighed for at ”finde udad i sin deltagelse” i den samfundsmæssige livsopretholdelse27,
gennem deltagelse i forskellige praksisser, som fx i gruppevejledning.
Vejledning i det kritiske perspektiv betyder altså også, at det ikke kun handler om at støtte
vejledningssøgende i at reflektere over og udvikle evne til at deltage indenfor rammerne, men
i lige så høj grad om at støtte vejledningssøgende i at bidrage til en udvikling af rammerne, så
de giver bedre mulighed for deltagelse.
I forhold til min case handler det altså om ikke kun, at se og vejlede ud fra de ”funktionsnedsættelser” der kendetegner ADHD og en tilpasning af disse i forhold til uddannelsens krav
og rammer, men i lige så høj grad om at åbne rum for fælles refleksion over de uanede
muligheder der er ved denne måde at fungere på, - diagnosens fordel og ulemper, som
sorteringsmekanisme mellem det almene og det særlige, - de strukturelle forhold på en
uddannelse som sorteringsmekanisme, - mulighed for at ændre på de strukturelle betingelser
(fx tilgængelighed på portalen, metarefleksion over undervisernes valg af pensum, rum for
samtale med undervisere om faget osv.)
25
26

Huniche og Mørck 2009, leksikon.org

Thomsen 2009:69
27
Ibid.: 184
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2.3 Vejledning som institutionelt arrangement
Vejledning i UCC Nord som ”institutionelt arrangement”28 er iværksat med et specifikt formål,
som er politisk bestemt af de instanser, som finansierer arrangementet – staten, regeringen,
UVM via lovgivning og bekendtgørelser, samt decentralt i det daglige på uddannelsesinstitutionerne via handleplaner, samt opgave- og funktionsbeskrivelser for vejledningen. Men som
Askheim, forsker især indenfor empowerment-tilgange, skriver: ”Begreber og faglige
tilnærmelser filtreres gennem de til enhver tid eksisterende magtforhold i samfundet”29 og
således kan de politisk/institutionelt fastsatte formål med vejledning også godt komme i
konflikt med vejledtes og vejleders opfattelse af opgaven. Fx står der i vejledningsloven §1,
stk. 4, at :
”Vejledningen skal bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt,
og at den enkelte elev eller studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt
og personligt udbytte”.30
Dette tolker jeg som, at loven giver mulighed for at vejlede på måder der ikke kun forholder
sig til tilpasning af individet til uddannelsen/systemet, men også beskæftiger sig med
tilpasning af strukturerne, så de giver bedre mulighed for deltagelse, ved at inddrage
aktørerne, de studerende. Dette understøttes også af Strategi for professionshøjskolen UCC,
hvoraf det bl.a. fremgår at:
”De studerende skal have indflydelse på uddannelsernes tilrettelæggelse og indhold. Flest muligt
skal gennemføre deres uddannelse. Og alle skal udfordres til kanten af deres potentiale”31.
I dette udsagn vægtes eksplicit de studerende som aktører i forhold til at have indflydelse på
de strukturelle forhold, som tilrettelæggelse af uddannelsernes indhold.

3. Differentieret versus prioriteret vejledning
Vejledningsloven dikterer at unge med særlige behov for vejledning skal være den primære
målgruppe32. På en videregående uddannelse, kan man få tildelt særlige støtte timer (SPS),
28

Thomsen 2009:69
Askheim 2008:45
30
Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv.
31
www.ucc.dk. Strategi for professionshøjskolen UCC, 2014 - 2017
32
Hansen & Frederiksen 2010:11
29
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hvis man har en psykiatrisk diagnose. Dvs. at vejlederne skal prioritere indsatsen, så den
målrettes dem med særlige behov, fremfor at differentiere vejledningen gennem inklusion33.
Der bliver dermed tale om et enten-eller: Enten har de særlige behov for vejledning, eller ikke
– en dikotomi der er strukturelt betinget og dels individualiserer problematikkerne og i
værste fald stigmatiserer34.

3.1

Økonomi og uddannelse

Uddannelsesledelsernes primær fokus og kompetenceområde er den økonomiske styring og
det afspejler sig bl.a. i høje klassekvotienter og rationaliseringer af øget og hurtigere
gennemførelse af uddannelse. Bevilling af SPS er en indtægtskilde til UCC, når den varetages af
egne medarbejdere. Samtidigt skal uddannelserne imødekomme stadig mere omfattende krav
om opfølgning på frafaldstruede studerende, og andre tilbud til stærkere studerende – alt
sammen ressourcer der tages fra kerneydelsen: god og inspirerende undervisning i gode
studievenlige rammer med god relation til undervisere.

3.2 Individualiserende diskurser
Som det fremgår ovenfor findes der altså en række barrierer for de studerendes
gennemførelse af deres uddannelse. For de studerende, som er formet af betingelser for de
individualiserede unge, som er vokset op med diskursen om ansvar for egen læring, og som
har kæmpet sig igennem uddannelsen, er det ikke det strukturkritiske perspektiv, som ligger
lige for. Oven i disse individualiseringsdiskurser oplever især studerende på SPS ofte deres
udfordringer som personlige og løsningen bliver da også personlig. Som Illeris skriver:
”Desuden er det et gennemgående træk, at både subjektet og andre i denne proces retter
opmærksomheden mod den enkelte og hans eller hendes personlige styrker og svagheder,
karaktertræk og handlinger, utilstrækkeligheder, manglende disciplin, skoletræthed osv. mens
ydre betingende sociale og samfundsmæssige forhold træder i baggrunden, netop fordi de
fokuserer på individet.”35
En af effekterne af denne diskurs er iflg. Jørgensen (2006) menneskers øgede oplevelse af
ensomhed og rådvildhed og deraf øgede risiko for stress, lavt selvværd, risikoadfærd, angst,
33

34
35

UVM 2010a:1, stk 2

Valgreen 2013
Illeris 2009:46
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depression og apati36, som også genkendes i studenterrådgivningens opgørelse over
hyppigste henvendelsesgrunde (bilag 3), som alt sammen er med til at øge risiko for
mistrivsel og frafald.
Hvis der skal tages ordentligt fat i problemerne med disse individualiserede diskurser, og de
studerende ikke blot skal anses for at være ressourcekrævende ofre, kræver det bl.a., at de
selv bliver bevidste om og i stand til at artikulere og handle i forhold til de strukturelle forhold
hvori de indgår.
Så når studerene med ADHD individuelt tildeles SPS-timer, så er det væsentligt også at skabe
rum for kollektiv refleksion og handling, og ikke kun at støtte individuelt med studiekompetencer osv.

4. Teoretiske bidrag til empowermentvejledning
Her vil jeg præsentere nogle grundlæggende teorier, som jeg mener kan levere argumenter
for udvikling af vejledning i et kritisk perspektiv.
I et kritisk perspektiv bør vejledning beskæftige sig med såvel udviklingspotentialet hos den
enkelte, som med de strukturelle rammer den studerende uddanner sig i. Ligesom individuel
vejledning, bør også dette vejledningsarbejde foregå med den studerende i centrum for
refleksion og handling. Med afsæt i den dialektiske materialisme får vi mulighed for at se de
studerende som aktive medskabere af deres betingelser.
Ved hjælp af begreberne empowerment, almengørelse, agency og efficacy, vil jeg analysere,
hvordan vejledning kan understøtte medskaberperspektivet på de studerendes refleksionsog handlerum. Disse teoretiske tilgange har det til fælles at de har opmærksomhed på:


arbejdet i de vejledningssøgendes fællesskaber



behovet for ændringer i strukturelle betingelser



de vejledningssøgendes mulighed for at handle på behov for disse ændringer

Empowerment skal ses som den overordnede tilgang, mens arbejdet med almengørelse og
udvikling af efficacy er midler til empowerment.
36

Jørgensen 2002
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4.1 Empowerment
Empowerment tilgangen bygger grundlæggende på ressource- fremfor problemtænkning om
mennesker37. Troen på og respekten for den enkelte er central. Enhver har myndighed i sit
eget liv og ret til selv at tage beslutninger, ligesom enhver har evne til at skabe forandring.38
Der er mange bud på definitioner på empowerment, men der er konsensus om, at det kan
defineres som at opnå kontrol over eget liv. Dvs. at opnå kontrol over de kritiske og afgørende
faktorer, der holder mennesker fast i undertrykkelse eller afmagt, hvis de ikke har kontrollen.
Empowerment sigter mod en tilstand, hvor mennesker opnår en fornemmelse af kontrol og
meningsfuldhed. Der er altså både tale om følelse og handling, og det er derfor afgørende at
menneskene bruger fornemmelsen og impulsen til at handle for at opnå sociale og
sundhedsmæssige forandringer. De professionelle skal afgive deres ekspertrolle og udfordres
på deres magtposition, mens brugerne skal udvikle deres egen magt39. I det kritiske
perspektivs forståelse af begrebet empowerment, handler det især om
”..en proces, hvor magt bliver udviklet, faciliteret eller stadfæstet med det formål, at
underpriviligerede individer og grupper kan øge deres ressourcer, styrke deres selvbillede og
opbygge evne til at handle på egne vegne i psykologiske, sociokulturelle, politiske og økonomiske
områder”40
Der er altså tale om en proces hvor underpriviligerede, som fx studerende med behov for
særlig vejledning, udvikler en mere positiv ”vinder-” eller ”modstandsidentitetsbevidsthed”,
bl.a. ved at bryde den individualiserede forståelse af sociale problemer og skabe en kollektiv
forståelse af årsagerne til afmagt. En del af empowerment tilgangen består i modarbejdelse af
individualisering og en kollektiv tilskrivning af negative sociale værdier og egenskaber, fx ved
konkret at arbejde med synliggørelse af styrker, evner og ressourcer for såvel individet, som
for omverdenen.
Det overordnede mål for empowerment processer er to-sidet: På den ene side en subjektiv
dimension, som handler om at fremme selvtillid og evne til at håndtere livet og studiet med de

37

Andersen, Brok og Mathiasen 2009:96
Ibid
39
Ibid:14
40
Andersen, Brok og Mathiasen 2009:13
38
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særlige udfordringer, som de ulighedsskabende rammer betyder for underpriviligerede. På
den anden side en objektiv dimension, som handler om at få mere kontrol over og indflydelse
på rammerne. Empowerment er altså ikke bare teknikker til forebyggelse og selvhjælp, men
handler om at tilkæmpe sig magt41. Eller som Askheim skriver:
”Hvis man tager ideen bag empowerment alvorligt, så vil vi skulle operere med et mangedimentionelt begreb, som kræver en indsats både på mikro- og makroniveau: rammerne må ændres,
samtidigt med at individet bliver i stand til at se mulighederne for at forbedre situationen” 42
Rolf Rønning, der har skrevet en del om empowerment inden for det socialpolitiske
fagområde og skelner mellem tre former for magt. Intenderet magt, som er den kapacitet
nogle aktører har til at påvirke nogle/noget med vilje. Strukturel magt, som er den magt som
ligger i organisatoriske og fysiske strukturer, som fx rutiner og arkitektur. Diskursiv eller
difinitorisk magt, som er magten til at få sin forståelse af et fænomen gennemtrumfet og
rådende43. Disse magtformer er knyttet til interesser i opretholdelse af eksisterende situation.
I et kritisk perspektiv vil underpriviligeredes øgede magt ofte være på bekostning af (ikke
nødvendigvis) de dominerende magthavere og dermed potentielt give anledning til konflikt.
Fx kan studerendes øgede magt, betyde et magttab for ledelse og vejledere. Derfor kan det
også være væsentligt at disse parter bruger empowerment tilgangen på sig selv.
”Det er nødvendigt, at også professionelle arbejder med empowering af sig selv. Den professionelle må arbejde sig selv ud af følelsen af magtesløshed, modløshed eller ekspertforståelse, før
det kan lade sig gøre at arbejde empowermentorienteret med andre”44
Dette udsagn viser tilbage til min redegørelse for syn på vejledning, kap. 2.
4.2 Almengørelse i fællesskab
At skabe rum for fælles refleksion og genkendelse af hinandens udfordringer og problemer, er
iflg. Harck, at skabe rum for almengørelse45. Fælles refleksion og almengørelse kan være med
til at fremme de studerendes spejling, resonans og forståelse af hinanden og sig selv, samt
41

Askheim 2007:35
Ibid
43
Ibid
44
Andersen, Brock og Mathiasen 2010:22
45
Harck 2004:13
42
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deres fælles strukturelle betingelser, hvilket også er en metode til at fremme gode relationer
og fællesskab de studerende imellem. Dette kan danne modvægt til den individualiserende
uddannelsesforståelse og fremme social trivsel, betingelser for et godt lærings- og studiemiljø,
samt gennemførelse46. Det at få en forståelse af sig selv som del af et fællesskab kan give ”(..)
endnu flere muligheder for vejledte til at forstå og handle på nye måder i forhold til sine
betingelser”, som Thomsen udtrykker47. Fx kan det give en forståelse af, at oplevelser af
usikkerhed, tvivl og frustration er naturlige elementer på et studie i læreprocessen og et
grundvilkår i det senmoderne, og således gøre det nemmere at acceptere og rumme. Dette var
bl.a. en af de tematikker der viste sig undervejs i GKU. Desuden er fællesskab – oplevelsen af
en vis grad af gensidig identificering og ”vi-følelse”48, forudsætningen for den kollektive
handleevne, der kan få indflydelse på strukturelle rammer.
Lisbet Grønborg, der er forsker i kammeratskabets betydning for frafald og fastholdelse i
erhvervsudddannelserne, skriver:
”(…) øget gennemførelse opstår bl.a. på baggrund af kammeratskab, trivsel og motivation (…)
Det er gennem relationer, at lyst og evne til at tage ansvar for hinanden, yde hjælp og støtte
øges, hvilket kan formindske tendensen til at forlade uddannelsen på grund af personlige
problemer.”49
Selvom Grønborgs forskning er knyttet til erhvervsuddannelserne, så er det et forhold der
også aftegnes i dimittendundersøgelse for PMU 201350 og et fænomen jeg har registreret i
gruppevejledningen i GKU. Deltagerne i GKU fandt meget støtte i det at genkende sig selv i de
andres fortællinger og dermed overskride noget der i udgangspunktet oplevedes individuelt
til noget der er alment og fælles. Derved kan de studerende i fællesskab reflektere over de
fælles oplevede problematikker og tematikker i tilknytning til studiet og derved støtte
hinanden i såvel individuelle, som kollektive mulige nye handlemåder og perspektiver.

46

Grønborg, i Jørgensen 2011:49ff; Lippke, i Jørgensen 2011:103
Thomsen 2003:22
48
Heap 2005:38
49
Grønborg i Jørgensen 2011:49; Lippke i Jørgensen 2011:103
50
UCC Portalen
47
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4.3 Agency og efficacy
Ifølge Albert Banduras socialkognitive teori, spiller det enkelte menneskes forestilling om
egen evne til at forfølge og nå deres målsætninger, en stor rolle for dets velbefindende og
muligheder for at håndtere sit liv51. Agency og efficacy centrale begreber i teorien.
Agency
Ifg. Banduras social-kognitive teori, er mennesker både produkter og medskabere af deres
miljømæssige betingelser.52
”The self is socially constituted but, by exercising self-influence, human agency operates
generatively and proactively on social systems, not just reactively.”53
Dvs. at mennesker dels har mulighed for aktivt at påvirke begivenhederne og dels kan tage del
i rådigheden over betingelserne for deres liv. Denne teori skelner mellem tre former for
agency, personlig, proxy og kollektiv og ligger således i tråd med det dialektisk materialistiske
perspektiv. Personlig agency omhandler individuelt udøvede ændringer i den enkeltes eget liv.
Et typisk eksempel er når vi i den individuelle vejledning arbejder med at forstå og håndtere
en situation på en anden og mere konstruktiv måde eller fx arbejder med studieteknikker og
strategier for at den studerende får redskaber til, at blive bedre til at studere.
Proxy agency er, når mennesker sørger for eller manipulerer andre, som de mener, har mere
ekspertise og indflydelse, som fx professionelle vejledere eller undervisere, til at handle for
ønskede strukturelle forandringer. Proxy agency kan altså være udtryk for den enkeltes
manglende tro på egen evne til at øve indflydelse på strukturelle forhold, eller manglende vilje
til at udvikle nødvendige kompetencer eller tage ansvaret, der følger med udøvelsen af
kontrol. Proxy agency oplever jeg ofte fra studerende i den individuelle vejledning, hvor de
benævner forhold på vegne af flere på holdet, for derved at opfordre eller manipulere mig
som vejleder til, at tage hånd om sagen og videreformidle denne til kollegaer eller ledelsen.
Kollektiv agency er resultatet af menneskers erkendelse af, at de forandringer, de ønsker, kun
er opnåelige ved kollektiv indsats. Det er især sidstnævnte form for agency, jeg fokuserer på i
denne opgave. Kollektiv agency ser jeg typisk først, når forhold er så grælle, at de studerende,
51

Højdal og Poulsen 2007:195
Bandura 2000:75
53
Ibid.
52
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fx et helt hold, sætte sig for at tage en kollektiv samtale med en underviser om det faglige
indhold eller lignende. Så får handlingen en særlig vægt, der ikke kan eller bør overhøres, da
det i givet fald nemt vil udvikle sig til en klage hvor også ledelsen og evt. ministeriet
inddrages.
Efficacy-overbevisninger
Efficacy-overbevisninger, referer til de antagelser en person gør om sin formåen54. Iflg.
Bandura er efficacy-overbevisninger den vigtigste determinant for menneskers måde at
forholde sig til, og evne til, at overkomme udfordringer, da de påvirker måden, man sætter sig
mål på (ambitionsniveau), ens forventninger til indsats (resultat), følelsesmæssige reaktioner
(fx stress, frustration, ængstelse) og vurdering af barrierer og muligheder i det sociale miljø55.
Alle i GKU udtrykker tvivl på egen formåen og har dermed en lav oplevelse af self-efficacy56.
Oplevet self-efficacy defineres som menneskers
"…beliefs about their capabilities to produce designated levels of performance that exercise
influence over events that affect their lives. Self-efficacy beliefs determine how people feel, think,
motivate themselves and behave."57
I mange menneskers liv, og i særdeleshed hvis man har ADHD, er der ikke overensstemmelse
mellem deres faktiske kunnen og deres opfattelse af self-efficacy. Det har ofte betydning for,
hvad de reelt præsterer. Iflg. Bandura vil mennesker med høje forventninger til deres selfefficacy præstere bedre og være mere modstandsdygtige over for nederlag. Mennesker med
en lav forventning til deres egne præstationer, præsterer ofte lavere end deres faktiske
kunnen lægger op til. Mennesker med lave selvforventninger betragter ofte nye udfordringer,
som noget der afstedkommer angst og ubehag, hvorved der opstår en ond cirkel, hvor
begivenhederne bliver selvbekræftende58.
Iflg. Bandura udvikles og verificeres positive efficacy-overbevisninger gennem 4 forskellige
processer:

54

Højdal og Poulsen 2007:195
Bandura 2000
56
Nielsen 2007: 232
57
Bandura A. http://www.des.emory.edu/mfp/BanEncy.html. 07-10-2014
58
Nielsen 2007:233
55
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Direkte mestringserfaringer: succes eller fiasko i udførelse af personlige projekter



Stedfortrædende erfaring: viden om andres erfaringer med at klare udfordringer



Verbal overbevisning: betydningsfulde personers positive eller negative bekræftelse



Fysiske signaler: følelsesmæssige reaktioner på udfordringer

Alle disse informationer bliver bearbejdet og integreret kognitivt af individet fra situation til
situation. Dvs. at en persons self-efficacy billede er både komplekst og afhængig af kontekst59.
Alle 4 processer kom i spil i GKU.
Bandura skelner mellem personlig og kollektiv efficacy. Kollektiv efficacy omhandler en
gruppes fælles overbevisninger om deres evne til at organisere og udføre den nødvendige
handling for at opnå bestemte fælles målsætninger.60
”Empowerment (…) is gained through development of efficacy that enables people to take
advantage of opportunities and to remove environmental constraints guarded by those whose
interests are served by them.”61
Men personlig og kollektiv efficacy er hverken modsætninger eller gensidigt udelukkende –
snarere tværtimod. Hvis deltagerne i et givent kollektiv har en sund følelse af personlig
efficacy, så er sandsynligheden for kollektiv efficacy også større:62 Han skriver:
”A strong sense of personal efficacy to manage one´s life circumstances and to have a hand in
effecting societal changes contributes substantially to perceived collective efficacy.”63
I hvor vid udstrækning og hvordan en gruppe udøver kollektiv agency, afhænger af flere
faktorer og deriblandt især deres efficacy-overbevisninger. Kollektiv agency har jeg kun set på
de studieårgange der er over halvvejs i studiet, hvor der er udviklet et fællesskab og de
kollektiv efficacy-overbevisninger må forventes at være bedre.

Bandura 1997:477
Ibid
61 Ibid
62 Bandura 2000:76
63 Ibid:77
59
60
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Banduras teorier om personlig og kollektiv efficacy og aktør-perspektiv, fokuserer på
udvikling af forudsætningerne for menneskers kontrol over betingelserne for deres eget liv og
derfor er hans bidrag til arbejdet med empowerment med de studerende, vigtigt.

5. Empowerment vejledning i praksis
I dette afsnit vil jeg inddrage egne erfaringer fra et gruppevejledningsforløb64 med studerende
med ADHD (GKU), der havde kognitive udfordringer med eksekutive funktioner som
koncentration, struktur, planlægning, hukommelse osv. (bilag 5) Dette vil jeg gøre ved, at
fokusere på centrale temaer for empowerment arbejdet, som almengørelse, agency og
efficacy, for at eksemplificere hvad empowerment-tilgangen konkret kan betyde for
tilrettelæggelsen af vejledningen og indhold, samt vejlederrollen på professionsbacheloruddannelse.

5.1 Gruppevejledning
Vejledningen skal tilrettelægges så den fremmer almengørelse, hvilket enten kan være
organiseret som gruppevejledning eller vejledning i de studerendes praksisfællesskaber. GKU
er organiseret som gruppevejledning, som har den fordel at være en homogen gruppe, som
oplever problematikker, der er fælles for alle65 og på forskellig måde påfører dem mistrivsel
og stress. Vejledningen fokuserer på den fælles refleksion over temaer og på baggrund heraf
bliver bevidste om hvad der handler individuelle, såvel som strukturelle barrierer, samt
handlemuligheder i forhold ændre disse forhold. Denne interaktion fører til oplevelsen af et
fællesskab og en vis grad af gensidig identificering eller ”vi-følelse”, der er kilden til
medlemmernes evne til at give hinanden støtte og kontrol, at lette genkendelsen af skjulte
følelser og styrker, afhjælpe følelsen af isolation og afvigelse gennem almengørelse og
muliggøre en mere positiv selvpræsentation gennem kollektiv styrke og handlemuligheder.
Det er disse egenskaber der er gruppens og gruppevejledningens ressourcer66. Dette
afspejledes eksempelvis i nogle af de udsagn der var i GKU den sidste gang under
evalueringen af forløbet:
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Gruppevejledning er vejledningsaktiviteter, som foregår i en organiseret gruppe, som er samlet mhb på
vejledning om en fælles problematik.
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Harck 2011, Krøjer og Hutters 2006, westergaard 2012
66
Heap 2005
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"Det giver rigtig god mening at dele med andre og tale om disse relevante emner". "Gruppen
giver en følelse af at kunne hjælpe andre i samme situation". "Gruppen har hjulpet mig med
selvrefleksion – jeg tænker mere over fejlene jeg gør". "Gruppen hjælper mig med ikke at føle at
det er helt uoverkommeligt og at jeg ikke er helt alene". "Det er dejligt at det har været så
ressourceorienteret og jeg har følt at vi KAN gøre noget". ”Jeg føler mig ikke så svag og offeragtig mere – jeg har fået en tro på, at vi kan bidrage med noget og har vores forcer i den større
sammenhæng i UCC, hvis bare vi står sammen og råber højt nok”
Disse udsagn peger på af den fælles refleksion har bevirket en synergi-effekt, ”vi-følelse” og
almengørelse af tematikker i gruppen. Desuden oplevelser af meningsfuldhed, læring, øget
individuel og kollektiv refleksion, øget self- og kollektive efficacy overbevisninger, samt
bevidsthed om og udvikling af ressourcer, såvel individuelt som kollektivt og det har givet håb
og nye handlemuligheder.

5.2 Kollektiv refleksion og handleperspektiv
Vejledningen skal inkludere et handleperspektiv, hvis ikke erkendelsen af de strukturelle
barrierer skal resultere i en følelse af at den enkelte bare er offer for omstændighederne.
Derfor må vejleder gennem hele refleksionsprocessen være opmærksom på dette, ved fx at
spørge ”..og hvad kan I så gøre for at ændre på dette?”.
Det kan være provokerende, at blive holdt fast i dette handleperspektiv ikke mindst for denne
gruppe, som ofte har oplevet at være offer i forhold at leve op til omgivelsernes krav og
forventninger. Nogen i GKU reagerede med modstand mod at skulle påtage sig ansvar, og
udøvede i stedet proxy-agency. I et empowerment perspektiv er det imidlertid vigtigt, at de
studerende får erfaringer med at sætte sig mål og nå evt. ønskede strukturelle ændringer, for
også på sigt at kunne udvikle mere kontrol over vilkårene for deres uddannelse og liv. Den
kollektive agency udelukker ikke proxy-agency – jeg kan godt som vejlederen hjælpe med
udførelsen af de nødvendige handlinger, som fx at være behjælpelig med at undersøge
muligheder for støtte til sociale arrangementer eller viderebringe ønsker til forbedringer af
intranet til redaktør af dette o.lign. Det afhænger af gruppen af studerende og deres
ressourcer og behov. Vigtigst er det dog at vejleder er opmærksom på ikke kommer til at
overtage initiativ og ansvar, så gruppen fortsat har en passiv ”klientrolle”.
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Fx drejede en del problematikker i GKU sig om problemer med at navigere på intranettet og
en synliggørelse af de konkrete problematikker resulterede faktisk i flere forbedringer af
intranet, via min påpegning af disse problemer for ledelsen mv. Desuden drejer det sig om
forbedring af undervisernes metarefleksioner og eksplicitte begrundelser for valg af pensum,
samt præsentation heraf. At alt undervisningsmateriale ligger klar på intranettet 2 uger inden
modulet starter. At underviserne på det enkelte modul i højere grad koordinerer belastning
osv. Alt sammen forhold, der inviterer til medinddragelse af de studerendes perspektiv,
motivation og kritiske sans og dermed øger handlekompetence. Desuden viste disse
ændringer sig hensigtsmæssige for samtlige studerende, hvilket efterfølgende potentielt kan
have øget GKU-medlemmernes efficacy-overbevisninger og handlekompetencer.
Centralt for empowerment-processen er, at facilitere gruppen så skridtene er så tilpas små at
der opleves sikre små succeser , således at gruppen af studerendes oplevelse af kollektive
efficacy-overbevisninger styrkes af deres erfaringer med at overkomme barrierer.
I GKU arbejdede vi fx med ”dopamin-lister” – altså lister over hvad der giver den enkelte
energi og glæde. Herved blev det tydeligt for flere, at det at sætte ord på, havde en særlig
betydning idet det blev tydeligere og en bevidst ressource de efterfølgende kunne trække på.
En nævnte ”jeg er lidt flov over at sige det, men når jeg kommer hjem fra skole, så ender jeg ofte
med at se en serie – det elsker jeg, men får også dårlig samvittighed hvis jeg sidder for længe ved
fjernsynet”. Dette blev delt af flere i gruppen, men så nuanceredes snakken til at bruge dette
som en ressource, hvis bare det var afgrænset hvor meget man ville se forinden. Det blev til en
mere nuanceret snak om både-og mere end enten-eller, som kunne trækkes ind over de fleste
af deres punkter på deres individuelle dopamin-lister, ligesom nogen fik udvidet deres ved at
høre om de andres. Snakken om enten-eller var der meget resonans på. Det blev tematiseret,
at noget af det de alle var enige om, var at meget at det de allerede gjorde var godt, men at det
handlede om at dosere. Det gik op for flere af dem at de havde konstrueret en virkelighed der
gik på at deres selvopfattelse var at være doven og utilstrækkelig og havde lavt selvværd.

5.3 Inddragelse af vejleders viden om uddannelsens struktur, strategi og
visioner
Studiestart på mellem videregående uddannelse er forbundet med et overload at
informationer og en masse nye medstuderende man skal forholde sig til. Dertil kommer at
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mange også flytter hjemmefra, og til nye dele af landet, væk fra netværk og det kendte. For
mange er dette forbundet med tematikker som, indgang til voksenlivet og det selv at skulle
tage ansvar for ens liv, færden og trivsel. Mange er ensomme i denne proces. Dertil kommer
andre strukturelle tematikker som fx, overgang fra ungdomsuddannelse til videregående
uddannelse – fra elev til studerende og studiekompetencer. Overgange fra fag til fag, fra modul
til modul, fra praksis til teori, fra individ til gruppe, fra lærende til formidlende, fra modtagende til udøvende mv. Viden om uddannelsens opbygning, progression og sigte, arbejdsmarkedet og profession, læring i praktik og internationale ophold uddannelsespolitiske
forhold mv. Alt dette er tematikker man som vejleder kan og bør inddrage i vejledningen for
at fremme og facilitere gruppe- og vejledningsprocessen i forhold til formålet med
vejledningen.
Én fra GKU har fået diagnosen efter at de startede på studiet, de øvrige har fået den i
teenageårene og som ung voksen. Dette gjorde at de som har mere erfaring med at have
ADHD kan hjælpe og støtte andre i gruppen, noget som de sætter stor pris på. En nyligt
diagnosticeret nævnte at "det er en lettelse at høre jer fortælle om hvordan I forholder jer til at
have ADHD – det ved jeg slet ikke endnu – men det er rart at kunne tale om det i dette rum"…
”desuden så er det rart at høre fra Helle, at nogen af de udfordringer jeg oplever at vi sidder med
også er gældende generelt for mange studerende, måske bare i mindre grad og at det derfor ikke
KUN har noget med ADHD, at gøre”.
Dette viser eksempel på hvordan nogen af de problematikker man som studerende med
ADHD sidder med også gælder alment for mange studerende og er strukturelt betingede.
Denne nydiagnosticerede studerende har endnu ikke fundet ud af hvordan hun skal forholde
sig til dette og stiller sig tilsyneladende kritisk overfor den potentielle individualisering af
hendes problematikker, der ligger i en diagnose, hvilket åbner for en mere kritisk refleksion
og nye mulige handlekompetencer i GKU.
5.4 Anerkendende tilgang
Styrkelse af en stærk kollektiv efficacy-overbevisning for de professionsbachelorstuderende
handler bl.a. om at få styrket de studerendes fagpersonlige identitet.
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I vejledningen må vejleder have en anerkendende tilgang, som udfordrer de studerendes evt.
negative kollektive selvbilleder og inspirere til at udvikle alternative konstruktioner.
Følelsesmæssige reaktioner og oplevelser af fx afmagt, ensomhed og utilstrækkelighed, skal
ikke nødvendigvis bearbejdes ved at udvikle andre perspektiver på situationen, men må
anerkendes som muligvis udløst af reelle konflikter og potentiel kilde til motivation for
forandring og til at søge støtte hos studiekammerater og vejleder67.
Vejleder som facilitator
Vejleder fungerer i en empowermentproces, som facilitator af et rum for udvikling af de
studerendes egne refleksioner, relationer og handleperspektiver. Dvs. at vejleder hverken er
ekspert eller står i centrum for processen. Vejleder har som facilitator og professionel
ansvaret for at styre processen på konstruktiv og forsvarlig vis68. Dette gøres fx ved at holde
processen fast på de almengørende temaer og således at relevant viden om fx strukturelle
forhold eller andres erfaringer, kommer i spil. Desuden er det facilitators opgave at lede
gruppens refleksionsprocesser så negative positioneringer i gruppen undgås.69
Som facilitator lagde jeg mærke til, at GKU havde nemmere ved at fokuser på det som ikke var
lykkedes, fremfor det som rent faktisk blev en succes. Derfor valgte jeg at have et vedvarende
fokus på det som faktisk blev gjort og var en succes, for at øge oplevelsen af mestring hos den
enkelte og gruppen, samt synliggørelse af handlekompetencer. Dvs. at skabe en god cirkel
med nogle nye fortællinger der fremhæver successer og oplevelse empowerment, individuelt
såvel som kollektivt. Fx er det min erfaring at denne gruppe kan fungere som en særlig
sensitiv markør for strukturelle barrierer og samt en udtalt evne til at italesætte hvilke
konkrete ændringer der kunne fremme trivsel på studiet. Fx har de været med til at fremme et
mere entydigt, gennemsigt og brugervenligt intranet på uddannelsen, hvilket har været til
gavn for samtlige studerende.

67

Andersen, Brok og Mathiasen 2010
Harck 2004
69
Ibid, Skovhus 2010
68
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6. Dilemmaer og udfordringer i empowerment-tilgangen
Modsætninger og konflikter er en implicit del af analyser og anbefalinger med afsæt i det
kritiske perspektiv. Derfor findes der en række dilemmaer og udfordringer i denne tilgang,
som jeg her kort vil ridse op.

6.1 Empowerment – for hvis skyld og med hvilket formål?
Målet med vejledning i et kritisk perspektiv er at bidrage til at fremme de studerendes
kollektive refleksion og handleperspektiver i forhold til de strukturelle barrierer for
gennemførelse. En empowerment tilgang der kan give de studerende større kontrol og
indflydelse over de betingelser, de uddanner sig under, hvis de ønsker dette. Men ofte ønsker
de studerende i udgangspunktet individuel vejledning hvor de kan arbejde med deres
individuelle udviklingsbehov og udviklingsbarrierer. Set i dette lys bliver, empowermentprojektet så blot endnu et led i styring og disciplinering af individer, med det formål at øge
gennemførelse? Hvis projekt er det og hvordan forholder man sig til den magt man som
professionel i en assymmetrisk relation har?
På baggrund af disse spørgsmål, vil jeg herunder blot forholde mig til nogle pointer:
1. Er empowerment tilgangen i kritisk perspektiv indenfor vejledningens formål?
Som tidligere nævnt tolker jeg vejledningsloven (s. 11), som givende mulighed for også
at se kritisk på de strukturelle forhold der har indflydelse på individet. Imidlertid kan
denne fortolkes på mange måder, såvel som andre forskrifter, formelle og uformelle
regler på forskellige niveauer, kan gå ind og rumme mindre mulighed for
empowermenttilgangen.
2. Vejledning som styringsteknologi: Vejledning er grundlæggende en form for styring
via professionel intervention. Styringsstrategien går bl.a. på at fremme øget og
hurtigere gennemførelse af uddannelse, samt at bidrage til vejledningssøgendes
udvikling, ud fra en antagelse om at der er noget de kan og bør udvikle. Vejledningens
fokus på såvel individuel som kollektiv refleksion over egne personlige og kollektive
forudsætninger, muligheder og interesser i forhold til studiet, kan også ses som en del
af en sådan dagsorden.
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3. Man kan trække hesten hen til vandet, men ikke tvinge den til at drikke:
Empowerment kan kun lade sig gøre, hvis den vejledningssøgende selv er frivilligt
interesseret og ser mening i udvikling. Intentionen om øget frihed og kontrol med livsog studiebetingelser må være båret af den studerende egen interesse, for at blive
frugtbar. Dvs. at vejleders relations- og kommunikationskompetence, må hvile på
grundlæggende respekt, anerkendelse og tro på de studerendes formåen.
4. Vejledning som institutionelt arrangement - en dagsorden med et formål:
Et væsentligt etisk princip for vejledning som institutionelt arrangement, må være at
man som vejleder ekspliciterer formålet og ens rolle som vejleder. Som tidligere nævnt
må man som vejleder også være sit videnskabsteoretiske, politiske og vejledningsfaglige udgangspunkt bevidst, som argument for udførelse af vejledning man mener,
peger i retning af det mål man arbejder for.

6.2 Empowerment – kan det ”sælges”?
Studerende kan være tilbøjelige til at vende behov for forandring mod dem selv eller søge
strukturelle forandringer via proxy-agency – fx ved at klage til vejleder eller undervisere og så
forvente at han/hun fikser problemet. Umiddelbart kan det også synes nemmere for den
enkelte at få individuel vejledning – ikke mindst for studerende på SPS med psykiske
funktionsnedsættelser – da deres udfordringer i udgangspunktet er individualiserede i form
af diagnostisering, men fokus på mangler fremfor muligheder.
Oplagt er det at ledelsen kan være skeptiske over for en proces, der har fokus på at udvikle
strukturkritisk refleksion og handling, som jo også kan resultere i italesættelse af forbedringspotentialer på uddannelsen, fx mht. intranettet, lokalebooking, kommunikation til studerende
osv. som potentielt kan udvikle sig til krav og konflikter, der kan resultere i autoritets- og
magttab fra ledelsens og andre professionelles side. Omvendt kan det også medvirke til
forbedringer og udvikling at uddannelsen, studie- og læringsmiljøet.
Vejledningsteamet i studiecentret kan opponerer mod dette radikale vejledningssyn og
vejleders rolle som facilitator frem for ekspert. Opbakning fra hhv. ledelse og kollegaer er
imidlertid væsentlig for muligheden for at overbevise de studerende om det meningsfulde i
processen. Det kræver mao. at man som vejleder og initiativtager til denne form for
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vejledning, også selv arbejder på empowerment , gennem styrkelse af fællesskaber og
efficacy-overbevisninger, så man kan bruge både individuel og kollektiv agency, på en indsats,
der er meningsfuld.

7. Konklusion og perspektivering
I denne opgave har jeg haft fokus på at belyse hvordan vejledning i en empowermenttilgang,
kan støtte studerende på en professionsbacheloruddannelses kollektive refleksion og
handling i forhold til strukturelle barrierer for gennemførelse af uddannelse. Desuden har jeg
set på hvorvidt et sådan empowerment perpektiv ligger indenfor vejledningens formål og
hvilke dilemmaer og udfordringer denne tilgang må forventes at medføre.
Jeg redegør for at vejledning er et fænomen, der er i stadig udvikling og til fortolkning,
diskussion og forhandling og på baggrund heraf argumenterer jeg for mit vejledningssyn i
opgaven, som funderet i et kritisk perspektiv. I det kritiske perspektiv forstås individ og
samfund i et dialektisk materialistisk forhold, hvor individet er indlejret i og formet af, de
samfundsmæssige betingelser – og samtidig er medskaber af disse. Individer forstås som
deltagere i den totalsamfundsmæssige livsopretholdelse, og derfor handler vejledning også
om at hjælpe den enkelte til at finde sin deltagelse i fællesskabet og den fælles opgave. Dvs. at
frafald og de bagvedliggende årsaget hertil, ikke blot er et problem for individet, men for
fællesskabet. Således argumenterer jeg i opgaven for at en væsentlig del af årsagen til frafald
og mistrivsel kan findes i strukturelle barrierer, som fx individualisering, prioriteret vejleding
og besparelser på undervisning som øger problemer med manglende fællesskab og sammenhængskraft. Vejledning må derfor også handle om at se på strukturelle forbedringspotentialer
som kan øge gennemførelse. Kollektiv organisering af vejledning kan bidrage til italesættelse
af strukturelle forholds betydning for de problematikker, som er i centrum for vejledningen,
samt fremme handling i forhold til individuelle og strukturelle barrierer for trivsel og
gennemførelse af deres uddannelse.
Refleksion og handling i forhold til de strukturelle barrierer kræver ofte en kollektiv indsats,
hvilket kræver at vejledningen tilrettelægges på en måde så den fremmer almengørelse, som
styrker fællesskaber og kollektive handlemuligheder – fx som gruppevejledning. I
opbygningen af de studerendes kollektive efficacy, er det væsentigt at de får egne direkte
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mestringserfaringer i forhold til at arbejde for de forandringer, de kunne ønske på det
strukturelle niveau. Refleksion og handling i forhold til strukturelle forhold kræver magt og
ressource og det kræver ofte en kollektiv indsats at iværksætte dette.
Vejledning med afsæt i en empowerment tilgang der er funderet i det kritiske perspektiv,
kategoriseres som tilhørende det radikale vejledningssyn, der anser vejledning for instrument
for forandring socialt og samfundsmæssigt. En sådan vejledning må i praksis forventes at
møde modstand og udfordring. Dels fra de studerende, der er vant til et uddannelsessystem
med fokus på individuelle forbedringspotentialer og dermed ofte har manglende vilje eller tro
på, at de kan få strukturelle forandringer igennem. Dels er det sjældent at danske vejledere
placerer sig i det radikale vejledningssyn, men oftere i det progressive, konservative og/eller
liberale vejledningssyn. Og dels er formålet med empowerment-tilgangen, at de underpriviligerede skal tilegne sig mere magt, hvilket kan medføre magttab og opleves truende for andre
aktører, som undervisere, ledelse og vejledere. Derfor synes det også væsentligt at vejledere
som ønsker arbejde på denne måde, har fokus på at arbejde med egen efficacy og kollektive
agency, for at overkomme udfordringerne i dette arbejde, så man kan sætte sig meningsfulde
mål og fortage nødvendige handlinger for at overkomme udfordringerne på vejen.
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Bilag 0
SocialPædagogisk Støtte - SPS
Studerende med funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse, har
mulighed for at søge om SPS, jv. Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser
(LKB nr. 210 af 01/03/2007). SPS gives til studerende med læse-, skrive- og talevanskeligheder, til
hørehæmmede og døve, til synshæmmede og blinde og til studerende med fysiske, psykiske og
neurologiske funktionsnedsættelser. Forudsætningerne for SPS er, at den skal være nødvendig for
at gennemføre uddannelsen, og at det er muligt at kompensere for funktionsnedsættelsen. SPS
kan gives til studerende på en SU-berettiget uddannelse.
Studerende med funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse, har
mulighed for at søge om SPS, jv. Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående
uddannelser (LKB nr. 210 af 01/03/2007).
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Bilag 1

Fordelingen af studerende der modtager SPS i UCC Nord
Ifølge SU-styrelsen har ansøgning af SPS været stødt stigende, svarende til 47 % gennem de
sidste xx år70. I UCC Nord71 er der i alt 100 studerende der får SPS (september 2014) fordelt
på de 4 uddannelser: pædagoguddannelsen (44 ud af 1200 studerende), sygeplejerske
uddannelsen (16 ud af 500 studerende), fysioterapiuddannelsen (13 ud af 220 studerende) og
psykomotorik-uddannelsen (27 ud af 220 studerende). Dvs. at 10 % af de studerende på PMU
er på SPS, hvoraf 10 er grundet dysleksi, 2 er uoplyst, mens 14 er pga. psykiske
funktionsforstyrrelser72. PMU alene tegner sig for 27 % af alle SPS-sager i UCC Nord, selvom vi
kun tegner os for 10 % af den samlede studentermasse – dvs. 3 gange så mange som hvis der
var en lige fordeling af SPS-sager i forhold til antal studerende på uddannelserne (bilag 2),
primært fordi PMU er en uddannelse som tiltrækker studerende der selv har erfaret
sammenhængen mellem krop og psyke på godt og ondt.

Bilag 2

Handicap og studerende
Stadig flere studerende med handicap/funktionsnedsættelse tager en uddannelse i dag. Det
anslås, at der går ca. 23.000 studerende med handicap på landets videregående
uddannelser73. Det er en positiv udvikling, men kræver også at uddannelsesinstitutionerne er
rustet til at rumme studerende med handicap, så de kan studere på lige vilkår med andre. Det
overordnede tema for opgaven er derfor hvordan jeg som studievejleder kan arbejde med
inklusion af studerende med handicap på mellem-lange videregående
professionsbacheloruddannelser, med henvisning til FNs Handicapkonvention
70

SU-styrelsens konference om SPS og støtteformer 2013.
UCC Nord er en del af professionshøjskolen University City Capital, hvor der uddannes professionsbachelorer.
72
En psykisk funktionsnedsættelse er en vedvarende forstyrrelse af et menneskes følelsesliv, adfærd eller
tankeformer, der opleves som uhensigtsmæssig af individet og/eller af dets omgivelser.
71

7315,1%

af befolkningen i alderen 16 – 29 år har et handicap (SFI: Handicap og Beskæftigelse, 2013:135). Pga. et
uddannelsesgab mellem personer med handicap og uden handicap, anslås det, at 10 % blandt studerende på videregående
uddannelser har et handicap svarende til 23.000 studerende (SUMH 2013)
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"Deltagerstaterne skal sikre, at personer med handicap har adgang til almindelige videregående
uddan-nelser (…) uden diskrimination og på lige fod med andre." (FNs Handicapkonvention,
artikel 24,5)74.
Handicap på videregående uddannelse
En videregående uddannelse har stor betydning for de muligheder, man senere har for at
udfolde sig på arbejdsmarkedet. Det gælder også for personer med handicap. Regeringens mål
om, at 60 procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse fordrer, at de
videregående uddannelser er i stand til at kunne inkludere et stort antal af studerende og
dermed også en mangfoldighed af studerende, herunder studerende med særlige behov. Som
det ser ud i dag, er det meget vanskeligt at tilrettelægge studiet fleksibelt og med den nye SUreforms strammere krav om studieaktivitet og fremdrift på studiet kan det blive meget
vanskeligt for personer, der på grund af handicap ikke kan leve op til disse krav. FNs
handicapkonvention siger det egentlig meget klart: Det er det omgivende samfund, der
definerer graden af handicap. Med dette miljørelaterede handicapbegreb er det ikke længere
det enkelte menneske med handicap, der er i fokus, men i stedet omfanget af kompensation og
tilgængelighed, vi som samfund stiller til rådighed. Det synes altså at være os, som samfund og
uddannelsesinstitution, der skaber handicap, ligesom det er os der har muligheden for at
begrænse det. Dette peger i retningen af alle uddannelsesinstitutioner bør have en
handicappolitik. På den anden side kan netop en sådan måske være med til at skabe en form
for institutionaliseret individualisering. For samtidigt med at uddannelserne skal imødegå
stadig mere omfattende krav om mentorstøtte til studerende på SPS, og andre særtilbud, så
vælger de altså at spare på kerneydelsen: kvalificeret undervisning i sunde læringsmiljøer.
Iflg. Bent Madsen kan deltagelse i uddannelse ses som udtryk for indføring i samfundet som
nyttig samfundsborger, og dette kan ske ud fra såvel et integrations- som et

FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap blev vedtaget af FN’s Generalforsamling den 13.
december 2006. Konventionen trådte i kraft den 3. maj 2008. 5. februar 2009 havde 137 stater undertegnet
konventionen. 47 stater havde ratificeret konventionen. Danmark undertegnede konventionen den 30. marts
2007. Danmark ratificerede konventionen den 24. juli 2009 og trådte i kraft den 24. august 2009. Ved
ratifikationen påtager Danmark sig en folkeretlig forpligtelse til at indrette sin lovgivning og sin administrative
praksis således, at Konventionens krav opfyldes.
74
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inklusionsparadigme. Inklusions-paradigmet lægger bl.a. vægt på, at afvigelse er relationelt
defineret og at rummelighed over for anderledeshed, ses som en ressource, der tilføres
fællesskabet, her psykomotorikuddannelsen og det danske samfund. Jeg har som
studievejleder således mulighed for at styrke social inklusion. Det kan betyde, at den
kulturelle og sociale diversitet, som kendetegner det moderne samfund også afspejles i
psykomotorikuddannelsen. Social diversitet er iflg. Bent Hansen, en værdifuld forudsætning
for den enkeltes læring og udvikling, og en vejledning, som danner modvægt til ekskluderende
mekanismer, både relationelle og strukturelle, og kan facilitere udvikling af faglige og sociale
kompetencer for alle studerende i en klasse.

Bilag 3
Hyppigste henvendelsesgrunde i Studenterrådgivningen – 2013 og 2014
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Bilag 4

Gruppe for kognitive udfordringer
Tirsdage uge 21, 22, 23, 24 og 25, kl. 14. 30 – 16. Lokale B004.

Oversigt over forløbet
1. Session: Konstituering af gruppen.
- Introduktion til gruppens rammer, indhold, mål og metode (formål: at etablere gruppen – empati og
åbenhed – skabe basis for håb og bevarelse heraf - fortrolighedspligt)

-

Præsentationsrunde og opvarmningsaktivitet (af facilitator og hver enkelt deltager med "hvad er det
bedste/værste ved din hverdag på studiet")

-

Individuelle og fælles mål for forløbet og overordnet

-

Udarbejdelse af fælles oversigt over tematikker der er relevante at arbejde med for
gruppen.

-

Mål for den kommende uge – individuelle og evt. fælles

2. Session – Studievaner – Få styr på din tid
-

Diskussion og fremlæggelse af mål

-

Studievaner – få styr på din tid – diskussion

-

Opgave: Ugeskema over tidsforbrug

-

Gruppedrøftelse – indre og ydre tid

-

Mål for kommende uge – individuelle og evt. fælles

3. Session: Ability-spotting – ressourcer.
-

Diskussion og fremlæggelse af mål

-

Kort oplæg om søvn, motion, kost og ”dopamin-lister”

-

"At fylde batterierne op og passe på sig selv og hinanden på studiet"

-

Opgave: Ability-spotting og gruppedrøftelse

-

Mål for kommende uge - individuelle og evt. fælles

4. Session – Stress og bekymringer
-

Diskussion og fremlæggelse af mål

-

Stress og mestring – diskussion

-

Gruppedrøftelse – bekymringer og indre/ydre forårsaget stress

-

At udfordre irrationelle tanker
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Mål for kommende uge – individuelle og evt. fælles

Udleveres:

At udfordre irrationelle tanker
Sådan mindskes stress

5. Session: ”Ability-spotting” som gruppe i forhold til strukturelle rammer.
-

Diskussion og fremlæggelse af mål

-

Gruppedrøftelse – styrke og ressourcer som gruppe i forhold til strukturelle rammer

-

Opsamling, evaluering og perspektivering af forløbet – ”og hvad kan vi så gøre ved det?”

Opfølgende gang – fremtiden (2 mdr. senere)
-

Diskussion – hvordan går det nu med mht. dine og jeres mål

-

Gruppedrøftelse – styrker og ressourcer –

-

Mål for nærmeste fremtid – individuelle og evt. fælles

-

Evaluering

Bilag 5

Gruppen for kognitive udfordringer
Målgruppen
Studerende med kognitive vanskeligheder/udfordringer (ADHD/ADD, langtidsstress o.lign.), som
koncentration, hukommelse, planlægning, struktur, impulskontrol, passe på sig selv mht. brug for pauser,
afskærmning, lade egne batterier op.
Rammer for gruppen
Gruppen for kognitive udfordringer er et relativt kortvarigt gruppeforløb på 5 gange a 1 ½ times varighed,
hvor man mødes i gruppen. Gruppen består af 5 - 8 studerende og gruppeleder. Gruppen er en gang
ugentligt – helst samme dag, tidspunkt og lokale – 5 gange. Der er fortrolighedspligt.
Formål med gruppen
En overordnet orientering om kognitive vanskeligheder og hvilke strategier der kan være formålstjenstlige
at udvikle. At gruppen systematisk gennemgår disse strategier i gruppen og deler deres tanker, følelser og
fantasier omkring dette.
At de studerende deler erfaringer med hinanden omkring deres udfordringer på studiet og i hverdagen og
hvilke strategier de hver især har brugt. At den enkelte studerende får udviklet nogle strategier i forhold til
at håndtere livet som studerende bedre og at den studerende får et rum til at dele og møde andre med de
sammen udfordringer i – og derved ikke føle sig alene. At de studerende får øje på deres ressourcer og
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styrker og bliver bedre til, at skelne mellem individuelle og strukturelle barrierer for trivsel på studiet, samt
mulighed for at handle i forhold hertil.
Det er studievejlederne på UCC Nord uddannelserne der henviser den studerende til dette gruppetilbud.

Helle Søbirk. Studievejleder på Psykomotorikuddannelsen. UCC Nord
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Bilag 6
Handicap

2005
56
20
12
56
199
48
2

Døve
Hørehæmmede
Blinde
Svagsynede
Bevægelsesvanskeligheder
VU
Psykiske problemer, note 1
Udviklingsforstyrrelser, note 2
Læse- eller
692
skrivevanskeligheder
Neurologisk lidelse
8
Andet/ikke oplyst
5
I alt
1.098

Støttemodtagere, antal
2008
2009
2010
58
60
63
21
27
29
16
12
15
69
76
91
230
276
263
126
208
275
40
64
121

2006
55
21
11
66
242
61
7

2007
57
22
14
58
278
97
32

928

1.071

1.287

1.340

13
3
1.407

26
21
1.676

36
47
1.930

46
23
2.132

2011
60
33
17
96
286
365
170

2012
68
28
13
96
302
568
278

2013
77
45
15
115
380
730
389

1.613

1.903

2.458

3.170

56
26
2.552

57
14
3.001

69
27
3.907

81
44
5.046
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