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Case A til inspiration for vejledere i Specialuddannelsen  

 

Lise 47 år er vejleder for sygeplejerske Gitte 30 år som er i gang 

med at uddanne sig til Specialsygeplejerske. Gitte er en god 

studerende som hele tiden er på vagt og gerne vil styre sin 

uddannelse: ”De siger at jeg skal være den aktive part i eget 

uddannelsesforløb, så derfor bestemmer jeg hvornår og hvad skal 

der ske” siger hun med et glimt i øjet.   Vejleder synes det er 

svært at få at vide hvordan Gitte arbejder med sine læringsmål og 

de kompetenceudviklingsopgaver der ligger i klinikken. Når hun 

direkte spørger til dette, undviger Gitte og siger at det kører for 

fuld skrue, dog at hun må gå alene i hverdagen, fordi der har 

været mandefald i afdelingen. Hun siger også at der er meget 

teoriundervisning som hun mener, er spild af tid. Gitte lider af 

migræne og har en del sygedage, men som hun siger: ”Det er der 

nok ingen der lægger mærke til, det bliver ikke altid skrevet på 

tjenestetidsplanen”. Lise har besluttet sig for at bede Gitte 

komme til vejledning hver tirsdag kl.13-14. Derudover skal Gitte 

sende et oplæg til hende, hvor hun fortæller hvilke opgaver hun 

er i gang med. Gitte modtager dette som en unødvendig kontrol 

af hende og siger: ”Ved du ikke at jeg skal vise min 

selvstændighed og hvad jeg kan, og jeg er ikke så god til din 

”såkaldte vejledning” og i øvrigt passer tirsdage dårligt med at 

jeg skal hente mit barn tidligt”. Lise føler sig afmægtig og taler 

med sin afdelingssygeplejerske som anbefaler at Lise taler med 

koordinator på Specialuddannelsen. Koordinator anbefaler at Lise 



tager afsæt i uddannelsesordningen og beder Gitte om et møde. 

Lise vil gribe det konstruktivt an……. 



Case B- inspiration til vejledere i Specialuddannelsen  

 

Bodil 27 år er sygeplejerske og har arbejdet i psykiatrien i 3 år og 

er nu i gang med specialuddannelsen. I den første 

uddannelsesperiode synes hun at det er svært med den nye rolle 

hun skal påtage sig og især er det problematisk i forhold til 

kollegerne. Hun udtrykker åbent skepsis over at de har store 

forventninger til hende. Hun bliver mødt at flere der udtaler: ”Nå 

nu tror du nok at du kan lave det hele om hva?” og ”når du er på 

uddannelse må vi andre jo løfte i flok”.  Bodil taler med sin 

vejleder Uffe på 62 år, der er en engageret vejleder med stor 

erfaring på området. De aftaler at mødes hver uge, og at det er 

Bodil der bestemmer hvad der skal drøftes fra gang til gang. Uffe 

minder Bodil om at hun skal arbejde med læringsmålene der er i 

hver uddannelsesperiode og at hun skal arbejde med de 

forskellige kompetenceudviklingsredskaber. Uffe oplever at Bodil 

er meget usikker på det at skulle lære nye kompetencer sammen 

med sine kolleger. Hun synes at det er svært og tør ikke vise sin 

usikkerhed åbent og lader derfor som om at det kan hun da nok 

klare selv. Uffe foreslår at hun underviser sine kolleger i et emne 

som hun synes kunne gøre sygeplejen i afdelingen bedre. Uffe er 

bekymret og siger: ”Jeg observerer hende jo ikke i hverdagen, så 

hvordan bliver det synligt om hun når sine mål? Jeg skal jo 

underskrive om hun kan bestå sin klinik – hvad er det mindste der 

skal til?” 
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Pædagogikkens  
terminologiske trængsel1 
Undervisning, vejledning og coaching – 
hvad er forskellen? 
 
Christian T. Lystbæk   
 

Vejledning er, som undervisning og coaching, ikke en 
givet og fast størrelse men forskyder og forandrer sig. 
Vejledning handler ikke (længere) blot om at vise vej, at 
instruere, men om hjælpe den vejledte med at finde vej, at 
reflektere og understøtte den vejledte i dennes lære‐ og 
valgprocesser.  

 
Terminologisk trængsel i pædagogikken 
At klargøre forskellen mellem undervisning, vejledning og 
coaching kan virke som en umulig opgave. Undervisning, 
vejledning og coaching hver for sig omfattende og sammensatte 
pædagogiske begreber, som bedst kan beskrives som store og 
uoverskuelige landskaber. De er svære at håndtere og forholde 
til hinanden. 

Denne vanskelighed er udtryk for, hvad man kan kalde 
den terminologiske trængsel i det pædagogiske felt. Iagttager man 
nemlig det pædagogiske felt, rammes man af en 
modsætningsfyldt, nærmest paradoksal, tendens: Samtidig med 
at pædagogik er blevet tillagt stadig større betydning, er feltet 
blevet stadig mere kaotisk. Det er præget af et hav af teorier, 
koncepter, modeller, programmer, politikker, mm.. 

                                                      
1 Udgivet i let revideret form i KvaN, marts 2009 (temanummer om 
vejledning).  
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Pædagogiske forskere, konsulenter, praktikere og andre 
interessenter udvikler i en lind strøm nye tanker og nye termer. 
Hver sæson synes at have sine egne modeord, der markerer og 
markedsfører en lang række begreber om utal lige former og 
fora for undervisning, vejledning, mm. – samt ”importvarer” 
som forskellige former og fora for coaching, mentoring, 
supervision, facilitation, mm.. Og som det ofte er med populære 
begreber, bruges ordet nærmest i flæng. Det resulterer i en 
udpræget terminologisk trængsel i det pædagogiske felt, hvor 
mange forskellige termer byder sig til i bestræbelsen på at få 
begreb og greb om pædagogikken. Som landskaber formes de 
at brugen af dem. Nye stier opstår, nye områder opdages, nogle 
områder bliver populære og medtrådte mens andre er forladte 
og vokser til. Hermed har de pædagogiske begreber 
efterhånden fået så mange betydninger, at vi ikke har en fælles 
forståelse af dem. 
 
Fra leksikon til landkort 
Denne mangfoldighed af begreber og betydninger medfører, at 
forskellen mellem dem ikke klargøres ved at give leksikalske 
definitioner. I et overfyldt sprogligt felt med overskud af 
definitioner, lader begreberne sig ikke fastholde men smutter 
ud mellem fingrene. Det gælder også undervisning, vejledning 
og coaching. Der findes allerede definitioner i hobetal, og det 
har ikke afhjulpet problemet med den manglende fælles 
forståelse af begreberne, men har tværtimod bidraget til den. 
Begreberne klargøres snarere ved at tegne landkort over de 
store og overskuelige landskaber, som de udgør, dvs. ved at se 
på, hvordan begreberne bliver forstået og brugt af forskellige 
aktører, hvordan dette har udviklet sig over tid, og hvad der er 
drivkræfter i denne udvikling. 
 
Forskydninger i undervisningens landskab 
Ordet ”undervisning” leder umiddelbart tankerne hen på det, 
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en underviser, dvs. en lærer, gør, nemlig ”vise” eller lære nogen 
noget. Denne association genfindes i ordets etymologi. 
Undervisning har at gøre med didaktik, der har rod i det 
oldgræske didaxis, som betød lærdom eller det, der undervises i. 
Ordet var knyttet til didaskein, der betød at undervise, at være 
lærer. I 1600‐tallet udviklede den antikke didaktik sig til en 
egentlig undervisningslære. Æren herfor tilskrives typisk 
biskop Johan Amois Comenius (1592‐1670), der i hovedværket 
Didactica Magna ville beskrive ”den fuldstændige kunst at lære 
alle mennesker alt […] hurtigt, bekvemt og grundigt” – både i 
forhold til ”dette og det kommende liv” (Comenius, 1638). 
Comenius ville anvise ”den undervisningsmåde, hvorved 
lærerne kan undervise mindre og eleverne alligevel lære mere” 
(Comenius, 1638).  

Eftertiden har dog ikke kunnet fastholde Comenius´ høje 
ambitionsniveau i forhold til at udvikle præcise anvisninger på 
undervisning. Efterhånden er stadig flere aspekter af 
undervisning blevet fremhævet, så undervisning i dag fremstår 
som et komplekst samspil mellem en lang række faktorer, 
blandt andet hvad, hvem, hvorfor, hvordan, hvornår og hvor skal 
undervises, med hvem, af hvem og ved hjælp af hvad? (Meyer, 
2004) 

Det centrale i denne sammenhæng er, at med 
påpegningen af undervisningens kompleksitet, er læring 
efterhånden blevet løsrevet fra undervisning. Der er i stigende 
grad kommet fokus på, at læring ikke følger direkte og lineært 
af undervisning, dvs. lærerens aktiviteter, men afhænger af den 
lærendes aktiviteter. Lærerens aktiviteter er ikke bestemmende 
for om og hvad, der læres. Undervisning kan finde sted uden 
(den intenderede) læring, og læring kan finde sted uden 
(formel) undervisning. Undervisning handler ikke blot om at 
”overføre” og ”fylde på” men om at ”plante” og ”lade gro”. 

Hermed gennemgår undervisning en forskydning fra 
fokus på læreren til fokus på læringen, fra fokus på teachers 
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teaching til fokus på learners learning. Læring er blevet den 
primære og undervisning den afledte kategori. Denne 
forskydning har fået ekstra medvind i sidste halvdel af det 20. 
århundrede, hvor undervisningsinstitutionerne er blevet 
kritiseret for at være autoritære, ”sorte” skoler med massiv 
socialisering og ”skjulte læreplaner” (se ex. Snyder, 1971). 

Denne forskydning i forståelse og fokus har affødt en 
lang række nye, angiveligt mere ”progressive” undervisnings‐
former, ‐fora og –forståelser. Vi har eksempelvis set forskellige 
former og forståelser af projektorganiseret undervisning, 
problembaseret undervisning, differentieret undervisning, 
mm., hvor det betones, at undervisningen skal tage 
udgangspunkt i de lærende og deres ”virkelige”, erfaringsnære 
problemer snarere end i læreren og fagtraditionens problemer. 
Senest har vi set en række tiltag i forhold til realkompetence‐
vurdering, hvormed også læring i ”livets skole” skal 
anerkendes og gives merit i forhold til formel undervisning og 
uddannelse (Uvm, 2004). Hermed bliver enhver proces at 
betragte som en læreproces og enhver kvalitet som en 
kompetence.  

Hvad undervisning ”er”, er således langt fra entydigt. 
Undervisning har traditionelt været knyttet til en undervisers 
formidling af en fagligt tradition (med hjælp fra tavle og 
spanskrør), men denne forståelse er blevet kritiseret for at være 
alt for simpel – og for autoritær. På denne baggrund har 
undervisning efterhånden udviklet og udvidet sig, så vi i dag 
ikke har én fælles forståelse heraf, men står med et ”overskud” 
af betydninger – og med en række aktører, der strides om hvem 
der er de mest faglige, effektive, progressive, osv., samtidig 
med at de strides om, hvad faglighed, effektivitet, 
progressivitet, osv. i undervisning i det hele taget vil sige.  
 
Forskydninger i vejledningens landskab 
Ordet ”vejledning” leder umiddelbart tankerne hen på det, en 
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vejleder gør, nemlig lede på vej, styre frem mod et mål. Denne 
association kan genfindes i ordets etymologi. ”Vejledning” har 
at gøre med ledelse, som har rod i det oldnordiske leitha, der 
betyder at lede, at styre. Historisk har vejledning været knyttet 
til håndværkertraditionen for mesterlære, hvor mesterens 
vejledning sigtede mod lærlingens tilegnelse af det praktiske 
håndelag via deltagelse i de praktiske gøremål, observation og 
imitation af mesteren og gradvis opbygning af egne erfaringer. 
Som sådan har vejledning traditionelt været opfattet og 
praktiseret meget autoritært. Vejledere har anvist, hvilken vej, 
den vejledte skulle gå, hvordan opgaven skulle løses (Skagen, 
2004).  

De mest kendte former for mesterlære stammer fra de 
europæiske håndværkerlaug i middelalderen. Oprindeligt 
omfattede mesterlære foruden det læringsmæssige aspekt også 
sociale og eksistentielle aspekter. En lærling flyttede typisk ind 
hos mesteren og indgik (ideelt set) i familielivet. Som sådan var 
mesterlæren ikke bare en oplæring i et fag men i et liv med 
bestemte værdier, vaner, osv. (Aldrich, 1999).   

Efterhånden – og særligt fra sidste halvdel af det 20. 
århundrede – er mesterlæren blevet kritiseret for, at have for 
meget vægt på det praktiske arbejde og for lidt på læring og 
udvikling. Det har medført, at mange praktiske, traditionelle 
lærlingeuddannelser gradvist er blevet til ”veksel‐
uddannelser”, hvor en (stigende) del af uddannelserne er blevet 
henlagt til skoler og opdelt på en række, fortrinsvist boglige fag 
(Bottrup & Jørgensen, 2004). Endvidere har det medført en 
interesse for at kvalificere vejlederne, fortrinsvist via formelle 
vejlederuddannelser.2  
                                                      
2 Disse diskussioner er stadig aktuelle, eksempelvis omkring 
pædagoguddannelsen, hvor det stadig diskuteres om praktikperioder 
skal være lønnede, dvs. om man skal være arbejdskraft eller 
studerende i praktik, samt hvordan vejledere skal kvalificeres til 
vejledningsopgaven, fortrinsvist via uddannelse.  
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  Det betyder, at vejledning udvikler og udvider sig til nye 
områder. Mesterlære afløses efterhånden af praktikvejledning, 
og i uddannelserne kommer nye vejledningsformer som 
eksamensvejledning, projektvejledning, mm. til, blandt andet 
som supplement til de nye undervisningsformer og –forståelser, 
som vinder frem. Med denne betoning af det læringsmæssige 
aspekt i vejledning, glider vejledningens sociale og 
eksistentielle aspekter i baggrunden. Disse aspekter bliver 
imidlertid ”samlet op” af nye former og fora for uddannelses‐ 
og erhvervsvejledning. Som svar på den stigende 
samfundsmæssige og dermed uddannelsesmæssige og 
beskæftigelsesmæssige kompleksitet, etableres der en række 
initiativer i forhold til uddannelses‐ og erhvervsvejledning, som 
skal vejlede i karrieremæssige ”overgangene”, dvs. ind i 
uddannelse, fra uddannelse til uddannelse, ud af uddannelse, 
ind i erhverv, fra erhverv til erhverv, mm.. 3 Senest har vi set ”3. 
age guidance”, der vejleder ud af erhverv og ind i en aktiv 
pensionstilværelsen i den 3. alder. Som sådan breder vejledning 
sig til praktisk talt alle områder af tilværelsen, hvor mennesker 
”er på vej”. Og det er vi jo hele tiden. 

Det centrale i denne sammenhæng er, at det efterhånden 
påpeges, at vejledning, at lede på vej, er særdeles komplekst. 
Hermed er vejledning efterhånden blevet løsrevet fra den, der 
selv har gået vejen. Vejledning handler ikke (længere) blot om 
at vise vej, at instruere, men om hjælpe den vejledte med at finde 
vej, at reflektere og understøtte den vejledte i dennes lære‐ og 
valgprocesser. Vejleder er ikke (længere) vejviser men stifinder. 

Hermed gennemgår vejledning er forskydning fra fokus 

                                                      
3 Denne form for vejledning ses først på skoler og arbejdsformidlinger, 
hvor man kan få vejledning i forhold til uddannelses‐ og erhvervsvalg, 
men efterhånden kan man få denne form for vejledning ved alle 
uddannelsesinstitutioner. Senest er der oprettet særlige 
vejledningsinstitutioner, som UU‐centre og Studievalg, til 
uddannelses‐ og erhvervsvejledning.  
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på instruktion til fokus på refleksion, fra fokus på at nå et 
bestemt mål til fokus på at være på vej. Denne forskydning i 
vejledningens fokus har affødt en lang række nye, angiveligt 
mere reflekterende vejledningsformer, ‐fora og ‐forståelser. 

Som med undervisning er det således langt fra entydigt, 
hvad vejledning ”er”. Vejledning har traditionelt været knyttet 
til at en kompetent person, en mester, anviser en mindre 
kompetent person, den vejledte, hvilken vej, denne skal gå. 
Men denne forståelse er blevet kritiseret for at være alt for 
simpel – og for autoritær. På denne baggrund har vejledning 
efterhånden udviklet og udvidet sig, så vi ikke har en fælles 
forståelse heraf, men står med et ”overskud” af betydninger – 
og står med en række aktører, der strides om hvem der er de 
mest relevante og professionelle vejledere samtidig med at de 
strides om, hvad relevans og professionalisme, osv. i vejledning 
i det hele taget vil sige.  
 
Forskydninger i coachingens landskab 
Ordet ”coaching” leder umiddelbart tankerne hen på sportens 
verden og det, en træner gør, nemlig få sportsudøveren til at 
præstere sit bedste. ”Coach” har rod i det ungarske begreb for 
”en vogn fra Kocs”. I 1600‐tallet overgik ordet til engelsk som 
betegnelse for den kusk, der styrer denne vogn. Efterhånden 
finder ordet ind i sportens verden som betegnelse for træneren, 
der med ”pisk og gulerod” driver sportsudøveren frem til at 
præstere det optimale. Traditionelt har sportstræneren haft 
fokus på træningsprogrammer, der kan gøre sportsudøveren 
top‐trænet, fit for fight, både fysisk, teknisk og taktisk. Men 
inden for de seneste årtier er der, inspireret af erfaringer fra 
sportspsykologien, vokset en mere støttende og motiverende 
trænerrolle frem, der betoner vigtigheden af mental træning. En 
af pionererne inden for moderne sprotspsykologi er Timothy 
Gallwey, der i The Inner Game of Tennis (Gallwey, 1976) peger 
på, at sportsudøvere ofte er sin egen værste modstander. 



 8 

Gallwey hævder, at det ofte er en uhensigtsmæssig indre 
dialog, som får sportsudøvere til at under‐præstere, fordi 
vedkommende lytter for meget til velmenende råd og kritik i 
stedet for at ”spille sit spil”. Gallwey sætter hermed mental 
træning på træningsprogrammet, dvs. en træning hvor 
sportsudøveren skal træne sin indre dialog i form af selvtillid, 
motivation, osv..  

Med denne forskydning har coaching bredt sig til 
praktisk talt alle former for professionel og personlig udvikling, 
en udvikling der både næres af og giver næring til nye 
strømninger i synet på ledelsesudvikling, organisations‐
udvikling, personaleudvikling, etc..  

Det centrale i denne sammenhæng er, at coaching 
efterhånden er blevet løsrevet fra træning og er blevet til en 
kommunikationsform, der har til hensigt at fremme 
professionel og personlig klarhed og udvikling i det hele taget. 
Hvori dette består, er der imidlertid ikke enighed om. Størst 
enighed er der om, hvad coaching ikke er. Det er således et 
gennemgående mantra i coachlitteraturen, at coaching ikke er 
rådgivning, ikke er terapi, etc., idet coaching ikke tilbyder råd, 
behandling, etc.. I coaching er det tværtimod det enkelte 
menneskes egne ønsker, mål og valg, der er i fokus. En meget 
bred og udbredt forståelse af coaching kommer fra den tidligere 
racerkører John Whitmore, der bestemmer coaching som en 
”hjælp til at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sin 
egen præstation. At hjælpe til at lære frem for at undervise” 
(Whitmore, 1996:12). Med denne brede definition fremstår 
coaching som iscenesatte samtaler med udgangspunkt i 
fokuspersonens egne mål og ønsker, hvor coachen er neutral og 
faciliterende, undgår at give svar og holde sig til at stille 
spørgsmål. Denne grundtanke har forsynet coaching med en 
række mere eller mindre avancerede samtaletekniske værktøjer 
og modeller (præsenteret med tillokkende betegnelser som 



 9 

GROW, LøFT, PEACE, CLEAR, COACH, m.fl.), som skal 
stimulere til selvrefleksion, selvindsigt og handlekraft.  

På denne baggrund har coaching efterhånden udviklet og 
udvidet sig, så der ikke findes én fælles forståelse heraf, men 
tværtimod en række retninger, der trækker på et vidt forgrenet 
idégrundlag, blandt andet NLP, kognitiv psykologi, systemisk 
psykologi, eksistensfilosofi, mm.. (se ex. Grant et al., 2006). Som 
med undervisning og vejledning står vi også med coaching 
med et ”overskud” af betydninger – og en række aktører, der 
strides om hvem der er de mest rigtige og professionelle 
coaches samtidig med at de strides om, hvad rigtighed og 
professionalisme, osv. i coaching i det hele taget vil sige.  
 
Forskydninger i forskellen 
Som det fremgår, er undervisning, vejledning og coaching hver 
for sig omfattende og sammensatte pædagogiske begreber. Jeg 
har beskrevet dem som store og uoverskuelige landskaber, der 
formes at brugen af dem. De klargøres derfor bedst ved at tegne 
”geologiske”, idéhistoriske kort over, hvordan begreberne 
bliver forstået og brugt, hvordan dette har udviklet sig, og hvad 
der er drivkræfter i denne udvikling. 

Hvad er så forskellen på undervisning, vejledning og 
coaching? Den terminologiske forskel markerer ikke en 
essentiel forskel, men en historisk forskel i begrebernes 
etymologiske rod. Herfra har begreberne udviklet sig til et 
epistemologisk rod, hvor begreber og betydninger forskyder sig 
i en lang række former, fora og forståelser heraf. Hver for sig 
har de udvidet sig fra at være af afgrænset betydning inden for 
en afgrænset kontekst (hhv. skole, arbejde og idræt) til at have 
totaliserende betydning, der breder sig ud over en lang række 
forskellige kontekster. I dag bruges undervisning, vejledning og 
coaching til praktisk talt alle formål, både formel uddannelse, 
kompetenceudvikling, problemløsning og afklaring og 
selvudvikling. Hermed er de efterhånden blevet sammenvævet 
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hvad angår deres mål, midler, mm.. I dag er de alle stærkt 
præget af an anti‐paternalistisk strømning hen imod at gøre den 
lærende til hovedaktør og –ansvarlig for pædagogiske lære‐ og 
udviklingsprocesser. 

Der er således ikke en essentiel forskel mellem 
undervisning, vejledning og coaching. Men der gøres ofte en 
forskel. Særligt i disse år, hvor både undervisning, vejledning 
og coaching oplever en professionalisering, dvs. oplever at 
blive gjort til selvstændige arbejdsfelter med selvstændige 
teorier og metoder, der tilegnes på selvstændige uddannelser, 
baseret på selvstændige forskningsmiljøer, etc.. Men denne 
gjorte forskel forskyder sig, afhængigt af hvad den bruges til.  
Begreberne har været genstand for forskellige strategier og er 
blevet brugt til at besvare forskellige problemstillinger. Som 
sådan gør begreberne en forskel – en forskel, der paradoksalt 
nok er den samme. De bidrager nemlig hver i sær til at udvide 
hinanden, dvs. til at lade læringstraditioner inden for hhv. 
skole, arbejde og idræt udfordre og udvikle hinanden i 
ambitionen om en læringsorienteret helhed.  
 
Pædagogisering i bredden, længden og dybden 
Som sådan bidrager undervisning, vejledning og coaching hver 
i sær og i særdeleshed sammen til den generelle pædagogisering 
af samfundslivet, hvor stadig flere områder er blevet genstand 
for læring og udvikling (se ex. Qvortrup, 2000). Man kan fristes 
til at tale om en pædagogisk eksplosion, hvor pædagogiske 
problemstillinger har udbredt sig til praktisk talt hele 
tilværelsen (se ex. Illeris, 2003). I dag er det blevet en udbredt 
forestilling, at både individer, organisationer og samfund 
løbende har behov for læring og udvikling. Det gælder livsbredt, 
dvs. på praktisk talt alle områder, fra væg til væg, livslangt, dvs. 
hele livet, fra vugge til krukke, og livsdybt, dvs. fra den 
umiddelbare præstation til de grundlæggende antagelser, fra 
yderst til inderst.  
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Denne forestilling om livsbred, livslang og livsdyb læring 
bæres frem af både individuelle og organisatoriske interesser, 
men også af markante politiske interesser, både nationalt, hvor 
Regering og Folketing har opstillet ambitiøse mål for 
befolkningens uddannelsesniveau og læringsmuligheder, og 
internationalt, blandt andet i regi af UNESCO, OECD, EU og 
Verdensbanken, hvor læring fremhæves som afgørende for at 
realisere den humane kapital, der er de såkaldte vidensamfunds 
vigtigste ressource (se ex. UNESCO, 1996; OECD, 1996; OECD, 
2008; EU, 2000). Vi er således vidne til en omfattende vilje til og 
bestræbelse på læring og udvikling på både individplan, 
organisationsplan og samfundsplan.  

Det betyder, at læring og udvikling er blevet et stort 
marked. Det er bogstaveligt talt blevet en big, billion‐dollar 
business. Og som sådan er det pædagogiske felt blevet 
underlagt en mode‐ og markedslogik, hvor de pædagogiske 
varer hele tiden skal markedsføres i nye ”indpakninger”, der 
kan skabe opmærksomhed og omsætning.  

I dette perspektiv er den mest afgørende forskel på 
undervisning, vejledning og coaching den svingende forskel i 
deres markedsværdi i forhold til forskellige segmenter på 
baggrund af deres muligheder for at inspirere til stadigt nye 
former, ‐fora og –forståelser af læring og udvikling – livsbredt, 
livslangt og livsdybt.  
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