
    
  
Hvad en vejleder har brug for at vide 
 
Din primære opgave er at facilitere læring hos din uddannelsessøgende. Din uddannelsessøgende skal have 
flyttet viden og adfærd over i langtidshukommelsen. Flytningen kan kun klares af den uddannelsessøgende 
selv, men du kan være med til at skabe situationerne, hvor det sker. Få din uddannelsessøgende til at gøre 
sine egne erkendelser og erfaringer selv. Giv din opmærksomhed og stil spørgsmål der får dem til at tænke. 
 
Læring opstår ved praksis kombineret med refleksion over erfaringer. Voksenlæring skal derfor være aktiv 
og tæt relateret til praksis. Du er den stedkendte, og den som har ide om, hvem der ved hvad i afdelingen. Du 
kan give din uddannelsessøgende retning. Deres læring tager udgangspunkt i deres kliniske hverdag, men 
fuldbyrdes først ved refleksionen. Her er din hovedrolle. Side 10-12 i målbeskrivelsen har supplerende bud 
på dine opgaver. 
 
Din uddannelsessøgende bør opmuntres til at identificere egne centrale læringsbehov og dermed mål, hvilken 
strategi han/hun vil anvende for at nå dem, og hvordan det skal evalueres om de er nået. Uddannelsesmappen 
(porteføljen) udstyrer den uddannelsessøgende med en række værktøjer til læring. Stimuler den 
uddannelsessøgende til at bruge værktøjerne. De fleste vordende pædiatere vil have travlt for at opfylde 
logbogens krav, og det kan være et fint mål, f.eks. at have nået 50% af de planlagte kompetencer halvvejs i 
opholdet. Uden mål ved vi ikke, hvor vi er på vej hen.  
 
Du fremmer læring ved at skabe den rette stemning (tryghed og tillid) når I er sammen, så din 
uddannelsessøgende tør eksponere manglende viden og reflektere åbent omkring problemer. Dette sker bl.a. 
gennem dit feedback. Konstruktiv, positiv, konkret feedback fungerer bedst (anerkendende feedback). Hvis 
der er problemer er det hensigtsmæssigt, at du får den uddannelsessøgende til at beskrive sine oplevelser 
først, så du ved hvordan han/hun ser på tingene. Hvis personen ikke er opmærksom på et væsentligt problem, 
må du sørge for at dette sker, men lad det være yderst konkret (udgangspunkt i den specifikke situation). 
 
Når du vurderer en kompetence, bør du i princippet forholde dig til den på flere niveauer. Der er et teoretisk 
niveau, der er relativt let at forholde sig til, mens personens arbejdsvaner (hvordan udføres kompetencen) og 
professionalisme (personen som helhed i situationen) er mere kompliceret og kræver et vist minimum af 
samvær (konkrete iagttagelser) i kliniske situationer. Det vil også være hensigtsmæssigt, at du hører fra 
andre, hvordan det går med arbejdet i afdelingen. Det er centralt, at du selv har erfaringer, så det ikke kun er 
sygeplejerskevurderinger eller kollegers iagttagelser, du støtter dig til. 
 
Når I mødes første gang, bør I afklare gensidige forventninger, f.eks. hvor hyppigt I skal mødes, og hvordan 
I vil bruge Jeres tid (samtale eller f.eks. gå i børnemodtagelse og se en patient sammen osv.). Som vejleder 
bør man stille krav om initiativ og engagement fra den uddannelsessøgende, herunder at de løser de planlagte 
opgaver. Ellers kommer vedkommende til at lære betydeligt mindre end det, der kunne være nået. Omvendt 
skal den uddannelsessøgende kunne regne med regelmæssige møder og din opbakning, når der pludseligt 
opstår et problem (debriefing etc.). Det er ikke dit personlige ansvar, at din uddannelsessøgende opnår sine 
kompetencer, men det vil være hensigtsmæssigt, at du følger med i hvordan det går med at erhverve sig 
kompetencer til logbogen (det bør ikke foregå i den sidste måned).  
 
“We don't receive wisdom; we must discover it for ourselves after a journey that no one can take for us or 
spare us.” (Marcel Proust) 
 
Lad det være sjovt. 
 
 
 
Uddannelsesudvalget, november 2007 

JLP2007  1/1 


