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Her er nogle råd til vejledning og vejlederrollen, som bl.a. er sakset fra SRP-
vejledningen 
 
Selve vejledningsprocessen kan forløbe således: 
 
1. Lærerne i relevante fag giver en faglig orientering, således at eleverne har et 
kvalificeret grundlag for valg af de fag, de ønsker at gennemføre projektet i, og 
således at de bliver gjort bekendt med særlige forhold for det/de enkelte fag. Det er 
en god idé, at lærerne viser eksempler på opgaveformuleringer, så eleven kan danne 
sig et indtryk af den ønskede faglighed.  
 
2. I samråd med vejlederne vælger eleven faglig problemstilling og 
indgående fag, som vejlederne skal godkende. Her skal man være opmærksom 
på, at der skal være en hensigtsmæssig sammenhæng mellem den valgte 
problemstilling og kombinationen af fag. Det er derfor vigtigt, at eleven tidligt 
konsulterer vejlederne om de ønsker, de har til områder, så eleven har mulighed for 
at ændre fag eller område, hvis det skønnes nødvendigt.  
 
3. Opgaveformuleringen bør sikre, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde 
detaljerede dele af den endelige besvarelse, men sådan at der samtidig tages 
hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven i vejledningsperioden. I 
forbindelse med opgaveformuleringen skal der være retningslinjer for forventninger til 
omfanget af besvarelsen. 
 
4. Vejledning i resten af projektforløbet aftales mellem elev og vejlederne, og 
af hensyn til fokus kan eleven udarbejde mindre skriftlige oplæg forud for de enkelte 
møder. Vejlederne kan af hensyn til progressionen formulere krav til oplæggene – fra 
stikordsagtige og løsere overvejelser til mere detaljerede dispositioner/synopser med 
angivelse af materiale, metodeovervejelser, faglige problemstillinger m.v. 
 
5. I selve vejledningsfasen er det eleven, der skal være den aktive. Det er 
smart, at eleven arbejder i et delt Google-dokument i vejledningsfasen. Det er eleven, 
der skal formulere spørgsmål, disponere stoffet og finde materiale, mens vejledernes 
rolle er at påpege svagheder, andre disponeringsmuligheder af stoffet, komme med 
nye synsvinkler m.v. Dele af vejledningen kan afvikles via fællesdokument, mail eller 
skolens konferencesystem, men man skal være meget opmærksom på, at man skal 
være forsigtig i sine formuleringer på skrift, da uheldige formuleringer på skrift kan 
bruges som håndfast bevis i en evt. klagesag. 
 
6. Også i skriveperioden skal eleven have mulighed for at få vejledning, så ud 
over eventuelle aftaler mellem eleven og vejlederne, kan vejlederne offentliggøre 
nogle tidspunkter, hvor eleven kan opnå kontakt. Træffetiden kan evt. være på en  
 
 
 
elektronisk konference eller lign.  
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7. Vær tydelig om tidspunkter, aftaler og procedurer for vejledning, så du ikke 
ender med at bruge frikvarterer og spisepauser, men de tidspunkter, som du og 
eleven aftaler. 
 
8. Andre råd 
 
Ved vejledning forstås gode råd og vink til elevens valg og videre arbejde med 
projektet.  
 
Det er vigtigt at holde rollen som vejleder skarpt adskilt fra rollen som bedømmer. En 
vejleder kan godt læse mindre dele af en besvarelse, men det bør altid have et klart 
vejledende formål.  
 
Indholdet i vejledningen kan både være fagligt og procesorienteret og fx handle om 
forståelse af opgaveformuleringen, vægtning og anvendelse af de deltagende fag og 
afgrænsede faglige problemstillinger.  
 
Vejlederens rolle er at få eleven til selv at tænke videre, dybere eller 
perspektiverende.  
 
Vejlederen skal udelukkende vejlede og må altså ikke give en egentlig 
forhåndsvurdering, og slet ikke en forhåndskarakter. Adskillelsen mellem vejledning 
og bedømmelse skal sikre, at vejleder og censor stilles frit, når opgaven skal 
bedømmes. 
 
JL (med inspiration fra UVM) 
 


