
Gode r̊ad om projektarbejde

N̊ar du p̊abegynder dine første projekter - hvad end det er i grupper eller indi-
viduelt - har du typisk en vis mængde erfaring, n̊ar det kommer til at læse p̊a
universitetet. Det kan dog stadig være svært at h̊andtere denne nye arbejdspro-
ces, for din indlæring afhænger ikke længere kun af dig selv, men ogs̊a af andre
og deres arbejdsindsats. Vi har derfor valgt at samle et par gode r̊ad, som vi
har lært hen ad vejen:

• Kommunikation med vejlederen:

Det er faktisk okay at have forventninger til jeres vejledere. For at du
kan f̊a mest muligt ud af jeres samarbejde, s̊a bør du overveje, hvordan
kommunikationen mellem jer skal være: har du behov for ugentlige møder,
eller er mail-korrespondance måske den rette vej? Sørg for at f̊a afklaret
det med vejlederen p̊a forh̊and. Det kan virke som et meget naturligt
udgangspunkt at have ugentlige møder, og hvis du forhører dig hos ældre
studerende, s̊a er det ogs̊a oftest dét, de vil anbefale. Men dette er ikke
nødvendigvis en selvfølge hos din vejleder, s̊a sørg nu for at f̊a det aftalt.

• Find nogen, som du arbejder godt sammen med:

Ja, du har sikkert hørt det siden folkeskolen, og nu læser du det endnu
en gang: det er vigtigt, at du finder en gruppe af medstuderende, som du
kan arbejde godt sammen med. Det optimale vil være at finde dem, der
komplementerer dine styrker og svagheder, s̊a I p̊a den bedste m̊ade kan
hjælpe hinanden, n̊ar I sidder fast. Du bør finde nogen, som du nemt og
åbent kan diskutere med, som respekterer dine holdninger og synspunkter,
og vigtigst af alt ikke taler ned til dig og f̊ar dig til at føle dig uvidende.

• Afstem jeres forventninger:

Inden du vælger den helt perfekte gruppe, s̊a skal I i gruppen m̊aske lige
have forventningsafstemt med hinanden. Nogen arbejder bedst under pres
og andre vil hellere lave opgaven løbende, nogen foretrækker egentlig at
arbejde alene mens andre bedre kan lide at have nogen at sparre med.
Hvad end du genkender dig selv som den ene eller den anden type eller
’none of the above’, s̊a er det vigtigt at være ærlig over for din potentielle
gruppe, da I p̊a den m̊ade kan undg̊a alt for mange stridigheder, n̊ar I er
g̊aet i gang med arbejdet.
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• Det tidslige aspekt:

Nu hvor I alligevel er ved at forventningsafstemme, bør I ogs̊a overveje
hvilket ambitionsniveau I har, og hvordan I gerne vil prioritere jeres tid
med projektet i forhold til andre kurser. Det kan jo være, at du er mere
interesseret i projektet og derfor gerne vil prioritere det højt, mens dem
i din potentielle gruppe gerne vil prioritere anderledes. Hvis I ikke er
enige om ambitionsniveauet bør du overveje at finde en anden gruppe,
da semesteret ellers kan komme til at føles rigtig langt. Det tidsmæssige
aspekt er ogs̊a vigtigt at f̊a afklaret over for jeres vejleder, da de ikke
altid er klar over, hvor mange ECTS-point projektet giver, samt hvilken
arbejdsbyrde du har fra dine andre kurser.

• Arbejd sammen i gruppen:

Gruppearbejde er, som nævnt, en anderledes arbejdsproces, fordi du plud-
selig afhænger af andre og deres arbejdsindsats. Gør derfor hinanden den
tjeneste at arbejde med hinanden og ikke imod hinanden. I bør fx sørge
for at have læst det aftalte materiale, løst den der vigtige opgave, eller
f̊a skrevet den første del af afsnittet om boldspil og dets indflydelse i det
18. århundrede. Med andre ord: lav dét, I har aftalt i gruppen. Det er
selvfølgelig helt fair at sidde fast og have brug for hjælp, og m̊aske bør I
ogs̊a i gruppen overveje, om et ugentligt gruppemøde er bedre end sene
Facebook-beskeder og mails. Det vigtigste er, at I finder den arbejdsdy-
namik, der passer bedst til jer og jeres gruppe.

De fleste af r̊adene kan virke fuldstændig banale, og alligevel sker det gang p̊a
gang at ét eller flere af disse r̊ad bliver ignoreret. De er naturligvis ogs̊a kun
rettesnore og ikke love, der skal overholdes, men tag det alligevel som gode ideer
fra en gruppe studerende, der efterh̊anden er ved at have lært af deres fejl.

Held og lykke med projekterne!
Skrevet af Julie Thiim Gadeberg i samarbejde med andre studerende. 11/3 2019

2


