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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Den svære samtale – den udfordrende samtale – med eleverHvad er det, der er så svært eller udfordrende ved de svære samtaler i vejledningen? Hvem er det svært for? Og hvordan kan man arbejde med det?I denne workshop går vi tættere på det, der ofte kaldes de svære samtaler i vejledning. Er samtalen svær, fordi emnet er svært at tale om? Fordi eleven er fåmælt? Har eleven så få erfaringer at refleksioner over og drøftelser af fx uddannelsesvalg er svært?  Eller noget helt andet? Vi kommer ind på forskellige dimensioner af svære samtaler og ideer til hvordan man kan arbejde i efterskolens vejledningsindsats. Der er oplæg i plenum og refleksion og erfaringsudveksling i mindre grupper.



Dagsorden

• Et undersøgende blik på 
Den svære samtale

• Hvor kan hentes hjælp ift. 
svære samtaler –et 
eksempel fra vejlederens 
værktøjskasse
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Hvad taler vi om, når vi taler om den svære 
samtale?

• Den svære samtale?
• Den sværesamtale?
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Drøft

• Hvad er svære samtaler for dig?
• Giv et eksempel
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Skalman tage den svæ re samtale, når nu 
den er så svæ r?
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Kan vejleder selv komme til at gøre 
samtalen svæ r for eleven, for sig selv?



Drøft

• Hvordan forholde du/I jer til disse 
perspektiver på den svære samtale? 

• Er der noget der vækker genklang 
hos jer? Er der noget I ser anderledes 
på?

22. september 2021
7



Hvad kan hjælpe os i/med svære samtaler?

Den systemiske værktøjskasse

• Samtalen som en del af et system 
• Hvordan kan samtalen blive en 

forskel der gør en forskel for den 
unge? 

• At være nysgerrig, åben og 
undersøgende sammen med eleven
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Drøft

• Kan / hvordan kan viden om Tomms 
spørgsmålstyper være hjælpsom i 
svære vejledningssamtaler i din 
praksis?
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Kollektive tilgange

Deltagerpositioner
• lytte - høre og se hvad vejleder siger
• lytte - høre og se, hvad andre spørger om og lytte til 

de svar de får
• få ideer til spørgsmål, man selv kunne stille
• stille spørgsmål eller fortælle om overvejelser
I kollektive tilgang er der flere legitime deltagerpositioner 
til rådighed –man er deltager og kan få udbytte selvom 
man fx ikke selv siger noget.

Erfaringer som grundlag for samtale
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• Hvordan udnytte efterskoletiden og –miljøet til at 
skabe flere erfaringer omkring uddannelse og 
arbejde –og nuanceret refleksion i fællesskab?

Eleven har fx kun få 
erfaringer, og 

refleksioner og 
drøftelser bliver 

vanskelige

Den fåmælte elev?



Opmærksomhedspunkter
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• Hvornår er der særlig risiko for individualisering af problemer (at problemet 
bor i den unge)? Når vejleder oplever sig magtesløs?

• Åbne til professionelle læringsfællesskaber med deling af erfaringer på en 
systematisk måde så alle bliver klogere –oparbejde et kollegialt tillidsforhold -
-> afindividualiseringaf problemstillinger og udfordringer der er indlejret i 
vejlederprofessionen



Drøft

• Hvordan hjælper I hinanden med at 
blive klogere på svære samtaler? Og 
hvordan kunne I hjælpe hinanden?
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