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Vejledningsplan for speciale (2. og 3. prøveforsøg) 
 
 

Studerende – skal udfyldes  
Navn  Studienummer  

Uddannelse  Telefon  

 
Prøveform ifølge din studieordning – skal 
udfyldes (sæt x)  
Monografispeciale/skriftlig afhandling  
Produktspeciale  
Portfoliospeciale  

 
Jeg skriver gruppespeciale sammen med: 
Navn  Studienummer  

Navn  Studienummer  

 
Foreløbig problemformulering (opgaveformulering) – skal udfyldes 
Ved 2. og 3. prøveforsøg kræves en ændret opgaveformulering. Angiv den ændrede opgaveformulering her: 

 

 
Som led i dit 2. og 3. prøveforsøg, skal du sammen med din vejleder drøfte, hvilke justeringer der skal ske i 
forhold til fx følgende emner, for at specialet kan gennemføres inden for den nye tidsfrist: 

• Opgavens struktur 
• Anvendt litteratur og metode 
• Opgavens argumentation 
• Arbejdsform 
• Evt. samarbejde med ekstern partner 
• Evt. empirisk materiale 

 
Tidligere problemformulering (opgaveformulering) – skal udfyldes 
Du skal her angive problemformuleringen for dit seneste (1. eller 2.) prøveforsøg: 

 

 

 
  



 
  

Vejledningsaftaler (vejledningsplan) – skal udfyldes 
Der bør anføres mindst to møder. 
NB. Vejleder står ikke til rådighed under planlagt ferie (fx i juli) 

 
Hvis der aftales et feedbackmøde, skal det afholdes senest 14 dage efter bedømmelsen af 
specialet, og det skal fremgå af vejledningsplanen. 

Dato 

  
  
  
  

Aftalen er indgået af: 
 

Dato & navn (specialevejleder) Dato & navn (studerende) 
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