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BRUG DIN VEJLEDER 

GODT 
  
FORSLAG FRA HELLE HVASS OG STINE HEGER  

 

 

 

 

REFERAT AF VEJLEDERMØDE 

 

Vejledning er en professionel relation, ikke en privat. 

Vejleder får løn for sin del af arbejdet. Du bør i princip-

pet kunne skrive referat af jeres møde. Et sådant refe-

rat kan du evt. sende til vejleder for at sikre at I er eni-

ge om, hvad I har aftalt.  

 

Du kan tage udgangspunkt i følgende: 

 Dette fungerer godt i min tekst:  

 

 Jeg skal ændre følgende i min tekst:  

 

 Min problemformulering lige nu:  

 

 Det glemte vi at tale om:  

 

 Følgende skal jeg gøre inden næste vejled-

ningsmøde:  

 

 Punkter til næste vejledningsmøde: 
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BRUG DIN VEJLEDER GODT 

BRUG DIN VEJLEDER GODT 

 

TAL MED VEJLEDER OM RAMMERNE 
 Hvor meget tid er der afsat til vejledning? Og 

er det bedst med meget vejledning i 

begyndelsen eller slutningen? 

 Hvor meget tekst kan du aflevere pr. gang 

og totalt? 

 Hvor mange dage inden vejledning skal 

vejleder have din tekst? 

 Kan du aflevere udkast og få fremadrettede 

kommentarer til dem? Eller skal teksten være 

mere ’færdig’?  

 Kan du møde op til vejledning uden tekst?  

 Kan du ringe til vejleder i træffetid med korte 

faglige spørgsmål?  

 Kan du ringe til vejleder privat?  

 Kan du komme til at læse gode opgaver 

eller specialer som vejleder har bedømt? 

 

DEN FØRSTE VEJLEDNING - TAL OM: 
 Hvilken type opgave skal du skrive? 

 Dit emne: hvad vil du undersøge inden for 

emnet og hvorfor? (problemformulering og 

formål)  

 Mulige metoder, mulig empiri, mulige teorier, 

litteratur og kilder 

 Hvis du skriver speciale, kan I også tale om 

dine tanker om deadline og om ambitionsni-

veau 

 

DEN LØBENDE VEJLEDNING – DIN ROLLE: 
 Du skal til stadighed være drivkraften i vej-

ledningsprocessen. Forud for hvert møde 

sender du tekst sammen med spørgsmål, 

kommentarer og diskussionspunkter. Hvad 

ønsker du især tilbagemelding på og hjælp 

til?  

 Du skal tage noter under samtalen. Du kan 

også spørge vejleder om du må optage 

samtalen 

 Du skal bruge vejleder til at lære noget af, og 

derfor skal du stille spørgsmål – også dumme 

spørgsmål indimellem 

 Gå aldrig fra et møde med ubesvarede 

spørgsmål 

 Hvis vejleder har sagt noget der blokerer din 

skrivning, så vend tilbage hurtigst muligt in-

den næste møde og afklar problemet 

 Du skal sørge for at have en ny aftale med 

vejleder inden du går fra et vejledningsmø-

de 

DEN LØBENDE VEJLEDNING - VEJLEDERS 

ROLLE: 
 Vejleder skal fortælle dig om dit projekt er 

bæredygtigt. Hvis vejleder mener at der er 

problemer med dit projekt, så bed om hjælp 

til at få et bæredygtigt projekt 

 Vejleder skal godkende din problemformule-

ring og forholde sig til din metode, dit teori-

valg, din empiri og dit litteraturgrundlag.  

 

 Vejleder skal også vurdere om du kan skrive 

din tekst inden for de tidsmæssige og faglige 

rammer, der er udstukket i studieordningen 

 Vejleder skal kommentere det skrevne pro-

dukt og komme med konstruktive forslag til 

den videre proces 

 Vejleder skal læse den tekst du har sendt. 

Hvis vejleder ikke har læst teksten (hvilket 

selvfølgelig sker sjældent), så skal du bede 

om en ny tid til vejledning 

 Vejleder kan ikke garantere dig en bestemt 

karakter, men du har ret til at få at vide om 

du kan bestå 

VALG AF VEJLEDER 
 Når du skal vælge vejleder, fx i forbindelse 

med speciale, så gør dig klart hvilke ønsker 

du har. Er det fx vigtigst at I har god kemi el-

ler at vejleder er ekspert på et bestemt om-

råde? 

 Spørg vejleder om hvordan han eller hun 

plejer at vejlede, før du indgår en endelig af-

tale. Bordet fanger ikke fordi du har spurgt. 

 Tag imod vejledning når du er på et studie- 

trin, hvor der tilbydes vejledning 

 

 

 


